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Abstract

Digitalisation is changing society and the sciences. In the future, it will increasingly affect Finnish
archaeology and the preservation of cultural heritage data as a cross-cutting factor for materials
and work practices.

The research focused on the current state and characteristics of the digitalisation of both global
and Finnish archaeology. This study is the first doctoral dissertation that discusses the
digitalisation of Finnish archaeology. Technologisation and computerisation of archaeology have
been going on for decades, but even in a global context, the concept of digitalisation is rarely
attached to archaeological discussion of these trends.

In this study, archaeology is examined through an interdisciplinary conceptual (theoretical)
framework, which allowed comparison of the characteristics of digitalisation between global and
Finnish archaeology. The aim was also to recognise digital development goals that may be either
shared between various disciplines or specific to the field of archaeology. Archaeology was
studied by utilising a variety of data sources and case examples. The answers to questions
regarding digital development needs can be generalised to Finnish archaeology in its entirety.

 The evolution towards digitalisation of global archaeology is a consequence of the
development of information technologies. The internal development of discipline and emerging
needs have also contributed to it. Archaeological concepts and paradigms related to digital
transition are partly internal and continuously evolving. Technological development is uneven at
the global level: there are trailblazers who already utilise the latest technologies. These trailblazers
are currently developing digital infrastructures of various sizes, even transnationally. This trend is
common in various disciplines, and during research work, it was identified as a predominant trend
of international archaeology.

The internationally-recognised digital development goals of archaeology have not been widely
discussed in Finland. Important areas of development include guidelines and best practices for
digitality, understanding the importance of digital management and the digital data life-cycle,
creating opportunities for the digitalisation of archaeological projects and processes, and
providing access to original data collections.

Keywords: archaeology, digitalisation, digitisation, e-Science, infrastructure
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Tiivistelmä

Digitalisaatio muokkaa yhteiskuntaa ja tieteitä. Se tulee vaikuttamaan yhä kattavammin Suo-
men arkeologiaan ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen aineistot ja työkäytännöt läpileikkaavana
tekijänä.

Väitöstutkimuksessa kartoitettiin globaalin ja suomalaisen arkeologian digitalisoitumisen
nykytilaa ja ominaispiirteitä. Tutkimus on ensimmäinen arkeologian digitalisaatiota käsittelevä
väitöskirja Suomessa. Arkeologian teknologisoituminen ja tietokoneistuminen on jatkunut jo
vuosikymmeniä, mutta yleismaailmallisestikin tämä kehityskulku liitetään aiheen tiimoilta käy-
tävässä arkeologisessa keskustelussa vain harvoin digitalisaatio-käsitteeseen.

Tutkimuksessa arkeologiaa tarkastellaan tieteidenvälisen käsitteellisteoreettisen viitekehyk-
sen kautta, mikä mahdollisti globaalin ja Suomen arkeologian digitalisoitumisen ominaispiirtei-
den vertailun. Tutkimuksessa kartoitettiin sekä tieteenaloille yhteisiä että arkeologian alalla
todennettuja digitaalisia kehittämiskohteita. Arkeologiaa tutkittiin erilaisten aineistolähteitä ja
esimerkkitapauksia hyödyntäen. Digitaalisiin kysymyksiin saadut vastaukset ja digitaaliset
kehittämistarpeet ovat yleistettävissä koskemaan koko suomalaista arkeologiaa.

 Globaali arkeologian kehitys kohti digitalisaatiota tapahtuu sekä yleisen informaatioteknolo-
gisen kehityksen että tieteenalan sisäisen kehityksen ja muotoutuvien tarpeiden myötä. Digitali-
saatioon liittyvät käsitteet ja paradigmat ovat osin tieteen sisäisiä ja jatkuvasti uudelleenmuotou-
tuvia. Teknologisoitumisen kehityskulku on arkeologian globaalilla tasolla epätasainen: on ole-
massa edelläkävijätahoja, jotka hyödyntävät uusimpia teknologioita. Edelläkävijät kehittävät
parhaillaan vaihtelevan laajuisia, jopa valtioiden välisiä, digitaalisia infrastruktuureja. Tämä
kehityskulku on eri tieteiden aloille yhteinen, ja se tunnistettiin tutkimuksen teon aikana vallitse-
vaksi trendiksi kansainvälisessä arkeologiassa.

Kansainvälisesti arkeologiassa todennetut kehittämiskohteet eivät ole olleet juuri esillä Suo-
messa. Tärkeitä kehittämisen aihealueita ovat digitaalisuuteen liittyvät ohjeet ja käytännöt, digi-
taalisen aineistonhallinnan ja elinkaaren merkityksen ymmärtäminen, projekteille ja prosesseille
suunnattujen digitalisoitumismahdollisuuksien luominen ja niiden hyödyntäminen sekä alkupe-
räisten dataoriginaalien saatavuuden kehittäminen.

Asiasanat: arkeologia, digitalisaatio, digitalisointi, e-tiede, infrastruktuurit





 

 

Kotiväelleni  
  



8 

 



9 

Kiitokset 

Tämän tutkimuksen tekoprosessi on ollut mielenkiintoinen projekti kohti tutki-

juutta. Sosiotekninen e-tiede ja digitalisaatio muotoutuivat vuonna 2009 alkaneen 

väitöskirjatyöni keskeiseksi osaksi kehitys-, informaatio- ja teknologiaorientoitu-

neisuuden sekä tieteidenvälisyyden kautta.  

Suuri merkitys tutkimukselle on ollut ohjaajilla. Työssäni minua ovat kannus-

taneet professori Helena Karasti Luulajan teknillisestä yliopistosta, yliopistonleh-

tori, dosentti Terttu Kortelainen Oulun yliopistosta ja yliopistonlehtori, dosentti 

Timo Ylimaunu Oulun yliopistosta. Kiitän heitä kaikkia pitkäjänteisestä yhteis-

työstä, yhteisistä keskusteluista ja siitä, että he ovat kommentoineet tutkimustani ja 

kirjallisia tuotoksiani omien tieteenalojensa näkökulmista. Kiitän heitä myös siitä, 

että he ovat lähteneet eri tieteenaloja arkeologiaan soveltavaan ja yhdistävään tut-

kimukseen mukaan ohjaajiksi. 

Kiitän tutkimukseni rahoittajia, jota ilman tutkimus ei olisi toteutunut. Kiitän 

Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikön (SIS) koordinoimaa Me-

mornet-tohtoriohjelmaa, jonka myöntämä työskentelyrahoitus mahdollisti keskit-

tymiseni tutkimukseen pitkäjänteisesti. Kiitän myös tohtoriohjelmaa konferenssien 

matkarahoituksista. Kiitän samalla professori Eero Sormusta Tampereen yliopis-

tosta, koordinaattori Samuel Rantaa Tampereen yliopistosta ja muita kanssaopis-

kelleita tohtorikoulutettavia antoisista seminaareista. Kiitän Suomen Kulttuurira-

hastoa työskentelyrahoituksesta työni alussa ja Oulun yliopiston Humanistista tie-

dekuntaa ja Oulun yliopiston tutkijakoulua konferenssien matkarahoituksesta. 

Kiitän Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen oppiainetta ja professori 

Maija-Leena Huotaria, jolta sain tutkimukseni alussa neuvoja mahdollisista ohjaa-

jista. Kiitän tutkimukseen osallistuneita arkeologeja, erityisesti artikkelin II loma-

keaineiston kokoamiseen osallistuneita ja yhteenvedossa mukana olevaan kyselyyn 

vastanneita henkilöitä. I also want to thank project ARIADNE and the members of 

Excavation & Monument Data Special Interest Group for being interest in my re-

search topic. Kiitän tutkimukseni esitarkastajia Turun ja Helsingin yliopistojen do-

senttia, FT Kari Uotilaa ja professori Isto Huvilaa Uppsalan yliopistosta. Kiitän 

kaikkia tutkimuksessa eri tavoin auttaneita ja mukana olleita tahoja, myös niitä, 

joita en tässä yhteydessä muistanut mainita nimeltä. 

Lopuksi kotiväelleni – kiitos tuesta ja jaksamisesta.  

10.9.2015 Teija Oikarinen  



10 

 



11 

Osajulkaisut  

Yhteenvedossa osajulkaisuihin viitataan niiden roomalaisilla numeroilla:  

I  Oikarinen T & Karasti H (2014) Conceptualizing eScience for Archaeology with Digital 
Infrastructures and Socio-Technical Dynamics. Graeme E, Sly T, Chrysanthi A, Mur-
rieta-Flores P, Papadopoulos C, Romanowska I & Wheatley D (toim) Archaeology in 
the Digital Era. II. e-Papers from the 40th Annual Conference of Computer Applications 
and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Southampton, 26–29 March 2012. 
Amsterdam, Amsterdam University Press: 558–568. URI: http://dare.uva.nl/aup/en/rec-
ord/500958. Viitattu 2015/06/01. 

II  Oikarinen T & Karasti H (2014) Exploring eScience for Archaeology: Digitalization of 
Archaeological Data in the Context of Digital Curation. Käsikirjoitus.  

III  Oikarinen T (2014) Developing Archaeological Excavation Data Management: An Ar-
chaeological Viewpoint of a Local Case Example. Teoksessa: Börner W & Uhlirz S 
(toim) Proceedings of the 18th International Conference on Cultural Heritage and New 
Technologies, November 11–13, 2013 Vienna, Austria. Museen der Stadt Wien – Stad-
tarchäologie: 1–14. URI: http://www.chnt.at/wp-content/uploads/Oikarinen_ 
2014.pdf. Viitattu 2015/06/01.  

IV  Oikarinen T & Kortelainen T (2013) Challenges of Diversity, Consistency, and Glob-
ality in Indexing of Local Archeological Artifacts. Knowledge Organization 40 (2): 
123–153. 

V  Oikarinen T (2014) Archaeological Grey Reports: Current Issues and Their Potential 
for the Future. Teoksessa: Ikäheimo J, Salmi A-K & Äikäs T (toim) Sounds Like Theory. 
XII Nordic Theoretical Archaeology Group Meeting in Oulu 25.–28.4.2012. Mono-
graphs of the Archaeological Society of Finland 2. Saarijärvi, Archaeological Society 
of Finland: 187–197. 

  



12 

 



13 

Sisällys 

Abstract 

Tiivistelmä 

Kiitokset 9 

Osajulkaisut 11 

Sisällys 13 

1  Johdanto 15 

1.1  Tutkimuksen yleiskuvaus ........................................................................ 15 

1.2  Tutkimuskohteena kaivaus digitalisaation vaikutuspiirissä .................... 17 

1.3  Tutkimuskohteena globaali arkeologia digitaalisaation ja e-

tieteen vaikutuspiirissä ............................................................................ 20 

1.4  Tutkimuskohteena Suomen arkeologia globaalin digitalisaation 

vaikutuspiirissä ....................................................................................... 24 

1.5  Tutkimuskysymykset .............................................................................. 29 

1.6  Artikkelien aiheet .................................................................................... 31 

2  Lähestymistapa 37 

2.1  E-tiede ja digitaaliset infrastruktuurit ...................................................... 37 

2.2  Digitalisaatio ja digitaaliset infrastruktuurit ............................................ 45 

2.3  (Digitaalinen) informaatioinfrastruktuuri ................................................ 50 

3  Tutkimuskohteen rakentaminen, tutkimuksen kulku ja 

tutkimusaineistot 61 

3.1  Tutkimuskohteen rakentaminen .............................................................. 61 

3.2  Tutkimuksen kulku .................................................................................. 67 

3.3  Tutkimusaineistot .................................................................................... 70 

4  Arkeologian nykytila ja erityispiirteet digitalisaation ja e-tieteen 

vaikutuspiirissä 73 

4.1  Globaali arkeologia digitalisaation vaikutuspiirissä................................ 73 

4.1.1  Arkeologian digitalisaation yleiskuva ja taustat ........................... 73 

4.1.2  Kohti syvenevää digitalisaatiota ja e-tiedettä? ............................. 77 

4.1.3  Digitalisaation vaikutukset arkeologiaan ...................................... 79 

4.1.4  Yhteenveto .................................................................................... 83 

4.2  Arkeologian digitalisaation erityispiirteet ............................................... 84 

4.2.1  Arkeologian aineistopohjaisuus ja kaivauksen luonne ................. 84 

4.2.2  Kaivaus digitalisaation vaikutuspiirissä ....................................... 86 

4.2.3  Aineistojen kompleksisuus ja heterogeenisyys vai 

monimuotoisuus ja rikkaus? ......................................................... 88 



14 

4.2.4  Arkeologia digitalisaation vaikutuspiirissä arkeologisten 

erityispiirteiden näkökulmasta ...................................................... 91 

4.2.5  Yhteenveto .................................................................................... 94 

4.3  Suomen arkeologia digitalisaation vaikutuspiirissä ................................ 94 

4.3.1  Suomen arkeologian muisti-institutionaaliset reunaehdot ............ 94 

4.3.2  Ohjeistamisen ja digitalisoinnin problematiikkaa ......................... 99 

4.3.3  Arkeologia ja infrastruktuurityö Suomessa? .............................. 107 

4.3.4  Kaivausaineistojen hallinta Suomessa -kysely ........................... 110 

4.3.5  Aineistojen hallinta ..................................................................... 114 

4.3.6  Yhteenveto .................................................................................. 117 

5  Johtopäätöksiä ja pohdintaa 121 

5.1  Arkeologia digitalisoituvassa maailmassa ............................................. 121 

5.1.1  Globaali arkeologia..................................................................... 121 

5.1.2  Suomen arkeologia ..................................................................... 128 

5.1.3  Yhteenveto .................................................................................. 133 

5.2  Tutkimuksen suhde digital humanities -alaan ....................................... 134 

5.3  Trendit arkeologian tulevaisuuden muovaajina ..................................... 139 

5.4  Tutkimuksen evaluointia ja jatkotutkimusaiheita .................................. 148 

6  Loppusanat 149 

Lähdeluettelo 151 

Liitteet 169 

Osajulkaisut 179 

 



15 

1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen yleiskuvaus 

Väitöskirjatutkimus lukeutuu arkeologian tieteenalaan, mutta se on luonteeltaan 

myös tieteidenvälinen (esim. Klein 2010). Tieteidenvälisyys perustuu pääasiassa 

tieteen ja teknologian tutkimuksesta sekä sosioteknisistä tietojärjestelmätieteistä 

juontuvaan (Edwards ym. 2007, Star & Ruhdeler 1994, 1996, Tilson ym. 2010) 

käsiteellis-teoreettiseen viitekehykseen, jota tutkimuksessa on hyödynnetty. Tämän 

lisäksi tieteidenvälisyys näkyy aineisto- ja informaationäkökulman huomioimisena 

ja eräinä työssä sovellettuina menetelminä. Tieteidenvälisen viitekehyksen kokoa-

minen ja läpikäyminen on muodostanut merkittävän osan väitöskirjatutkimusta. 

Tämä johtuu siitä, että käytettävissä ei ollut valmista ajatusmallia tai menetelmää 

eri tieteiden hyödyntämiseen koskien valittua tutkimuskohdetta ja kehittämisorien-

toitunutta tutkimusta.  

Tutkimuksen kohde on e-tieteen näkökulmasta arkeologiaan, arkeologisiin ai-

neistoihin sekä välillisesti myös työkäytäntöihin liittyvä digitalisaatio (esim. Tilson 

ym. 2010, ks. myös Liikenne- ja viestintäministeriö 2014, Suomen Akatemia 2006, 

ks. artikkeli I). Ilmiötä tarkastellaan sekä lokaalista että globaalista näkökulmasta. 

Tutkimuksen lokaaliksi kohteeksi ja esimerkkitapaukseksi on rajattu suomalainen 

historiallisen ajan arkeologian konteksti. Arkeologisten prosessien osalta tutkimus 

painottuu kaivaustutkimukseen. Lähestymistapoina digitalisaation tarkastelu ja e-

tiede liittävät lokaalin tutkimuskohteen maailmanlaajuisiin arkeologian kehityskul-

kuihin. Vaikka tutkimuskohteena ja esimerkkitapauksena ovat toimineet suomalai-

set arkeologiset aineistot ja työkäytännöt, kohdistuu tutkimus digitalisaation ja e-

tieteen kautta väistämättä myös arkeologiseen tieteeseen ja siihen vaikuttaviin ajan-

kohtaisiin, globaaleihin kehityskulkuihin. Laaja, yleisellä tasolla arkeologian tie-

teeseen kohdistuva ja aineistoja tutkiva näkökulma on ollut tarpeen, koska tutki-

muskohteina arkeologian digitalisaatio sekä lokaalin ja globaalin välinen vaikutus-

suhde ovat luonteeltaan monisyisiä.  

Arkeologiassa käydään jo kansainvälistä keskustelua digitaalisesta aikakau-

desta (esim. Ch’ng ym. 2013, Graeme ym. 2013). Silti tämän tutkimuksen alkuvai-

heessa kansainvälisissä arkeologisissa julkaisuissa arkeologiaa oli käsitelty vain 

vähän tässä tutkimuksessa hyödynnettyjen digitalisaation ja e-tieteen näkökulmien 

(ts. digitaalisen murroksen, sen tavoitteiden ja mahdollisuuksien tai muutosvaiku-
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tusten) näkökulmasta (ks. esim. Kintigh 2006a, 2006b, Snow ym. 2006). Maariip-

pumattomia synteesejä edellytyksistä tai suosituksista kohdistuen aineistoihin tai 

työkäytäntöihin ei ollut saatavilla, joten niitä täytyi koostaa ja päivittää työn ede-

tessä. Edelleenkin teknologisesta kehityskulusta ja sen yhteydestä globaaliin digi-

talisaatioon tai siitä, miten nämä edustuvat arkeologisessa tieteessä, keskustellaan 

kansainvälisesti vain vähän, vaikka arkeologian teknologisoituminen ja tietoko-

neistuminen ovat jatkuneet jo vuosikymmeniä. Toisin sanoen digitalisaatiosta ei 

puhuta ilmiönä, eikä sen tarkkaa luonnetta määritellä. 

Myös Suomen arkeologian näkökulmasta aihe on edelleen tuore. Siksi globaali 

arkeologian digitalisaatio ja sen piirteet tieteidenvälisestä näkökulmasta on nostettu 

yhdeksi tämän tutkimuksen päätutkimuskohteista. Tämä tarkastelutapa mahdollis-

taa suomalaisen arkeologian kehittämiskohteiden, mahdollisuuksien sekä kaivaus-

prosessiin liittyvien haasteiden tutkimisen digitalisaation näkökulmasta ja arkeolo-

giset erityispiirteet huomioiden. Digitalisaation vaikutukset arkeologisiin aineistoi-

hin ja työkäytäntöihin ovat kokonaisvaltaisempia kuin ainoastaan kaivausprosessia 

koskettavia. Näin ollen arkeologia tieteenä ja arkeologian globaali digitalisaatio 

laajana ilmiökenttänä ovat pelkkää kaivausprosessia mielekkäämpiä tutkimuskoh-

teita. 

Useat digitaalisiin kysymyksiin liittyvät seikat ja arkeologiaan liittyvät kehit-

tämiskohteet ovat Suomessa yleistettävissä historiallisen ajan kaivauksen ulkopuo-

lellekin. Tällaisia asioita käsitellään tutkimuksessa yleisluontoisesti Suomen arkeo-

logiaan kohdistuvana, koska erittely tuntuisi keinotekoiselta. Arkeologian digitali-

saation globaali ulottuvuus on siten tutkimuksellisesti relevantein myös suomalai-

sen arkeologian tutkimuskohteen kehitysorientoituneesta näkökulmasta. Toisaalta 

aihe on myös kansainvälisesti relevantti, mikäli siihen voidaan yhdistää tuoreita 

näkökulmia.  

Tutkimuksessa on tutkittu globaalia arkeologiaa tieteenä tieteidenvälisen käsit-

teellis-teoreettisen viitekehyksen kautta. Tällä tarkoitetaan arkeologian ominais-

piirteitä digitalisaatiossa, erityisesti aineistojen ja välillisesti työkäytäntöjen erityis-

piirteitä sekä nykytilaa ja muutoksen mahdollista suuntaa – eli yleisesti arkeologiaa 

digitalisaation vaikutuspiirissä. Viimeaikaisimpia, globaaleja digitalisoituvan ar-

keologian kehityskulkuja eli arkeologian digitalisaation aallonharjaa1 on verrattu 

lokaaliin suomalaiseen kontekstiin. Arkeologisesta näkökulmasta tutkimuskohde 

                                                        
1 Näitä arkeologeja, maita, instituutioita, projekteja jne. voidaan myös kutsua teknologisten innovaati-
oiden varhaisiksi omaksujiksi (early adopters) (Rogers 1995).  
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on epätyypillinen, koska työssä ei tarkastella ihmisen menneisyyttä arkeologisten 

aineistojen kautta, vaan tarkastelun kohteena ovat aineistoihin liittyvät ja niihin vai-

kuttavat ajankohtaiset, monimuotoiset metailmiöt.2 Tieteidenvälisestä digitalisaa-

tion näkökulmasta katsoen arkeologia on yksi muuttuva tieteenala muiden joukossa 

omine piirteineen ja edellytyksineen – tätäkin näkökulmaa hyödynnetään tutkimuk-

sessa. 

Digitalisaatio on yksi keskeisistä, yleismaailmallisista tieteitä ja eri aloja 

muokkaavista kehityskuluista. Sen kuvaaminen ilmiönä on usein yleisluonteista ja 

vakiintumatonta, tosin vaihtoehtoisesti voidaan käsitellä sen hyvinkin erikoistu-

neita osa-alueita esimerkkitapausten näkökulmasta. Tässä työssä on sekä hyödyn-

netty yleistasoista kuvausta että nostettu esiin arkeologiaan liittyviä esimerkkejä. 

Yleistasoinen arkeologian digitalisoitumisen kuvaaminen on edellytys tälle väitös-

kirjatyölle, koska sellaista ei työn alussa ollut valmiina käyttöönotettavaksi ja yh-

distettäväksi tämän tutkimuksen tieteidenvälisyydestä nouseviin painoalueisiin. 

Digitalisaatio voi toteutua monin tavoin eri aloilla ja tieteissä, eri maailman osissa 

tai eri kulttuuris-institutionaalisissa konteksteissa kuten Suomessa. Tämä koskee 

myös arkeologian digitalisaatiota ja digitalisaatioon kohdistuvaa tutkimusta nyt ja 

tulevaisuudessa.  

1.2 Tutkimuskohteena kaivaus digitalisaation vaikutuspiirissä 

Kaivaustutkimus voi olla muinaisjäännökseen kajoava in situ -tutkimus tai kajoa-

maton tutkimus. Tässä tutkimuksessa painotetaan kajoavaa tutkimustapaa, koska 

se on arkeologisen kohteen tuhoava ja Suomessa yleisin kaivauksen muoto. Tutki-

muskohteesta riippuen digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia myös kajoamatto-

mille kaivauksille (esim. Väre ym. 2015) ja uudenkaltaisten digitaalissyntyisten3 

kaivausaineistojen tuottamiselle. Kajoamattomiin kaivauksiin soveltuvat teknolo-

giat ovat kuitenkin jääneet tässä tutkimuksessa marginaaliseen asemaan Suomen 

arkeologian digitalisaation nykytilan vuoksi. Toistaiseksi ne muodostavat lähinnä 

tulevina aikakausina hyödynnettävän potentiaalin suorittaa kaivauksia soveltuvissa 

muinaisjäännöskohteissa ja muissa kaivaustyypeissä. Viimeisimpiä, esimerkiksi 

                                                        
2 Metailmiöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa monimuotoisia, vaikeasti rajattavia, kontekstuaalisia te-
kijöitä, jotka vaikuttavat sekä näkyvästi että näkymättömästi arkeologisten aineistojen elinkaareen. 
3 Digitaalissyntyinen: kun dokumentointiaineisto tallennetaan lähtökohtaisesti digitaaliseen muotoon 
kaivauksen aikana, voidaan puhua aineiston digitaalissyntyisyydestä (born-digital).  
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kajoamattomia, teknologioita digitalisaation näkökulmasta tarkasteleva tutkimus4 

tulee silti nousemaan tulevaisuudessa tärkeään asemaan.  

Tutkimuksessa arkeologisista prosesseista esimerkkitapaukseksi valittu ar-

keologinen kaivaustutkimus on keskeinen arkeologisten aineistojen ja arkeologis-

ten tulkintojen tuottamisen muoto. Se on siten tärkeä tapa tuottaa primaariaineistoja 

ja informaatiota koskien ihmisen menneisyyttä. Arkeologinen kaivaus on lokaali 

prosessi ja toisiinsa limittyvien tapahtumien sarja, jonka aikana aineisto kerätään, 

tallennetaan, käsitellään, analysoidaan ja tulkitaan. Kaivauksessa kerätty ja tuotettu 

aineisto pyrkii myös tarjoamaan mahdollisimman neutraalin lähtökohdan uudel-

leenkäyttöä varten. Aineistojen syntymistä osana kaivausprosessia on määritelty ja 

teoretisoitu arkeologisen tieteen olemassaolon ajan hyvin monin eri tavoin. Näistä 

ajattelumalleista on tutkimusongelmiin liittyen käsitelty valikoituja yleispiirteitä 

myös tässä yhteenvedossa ja artikkeleissa (artikkelit I–V). Edellä mainittuihin ar-

keologisten aineistojen piirteisiin lukeutuu esimerkiksi niiden fragmentaarinen ja 

tulkittu luonne. Arkeologit luovat menneisyyttä paitsi kaivausprosessin myös tul-

kintojen ja tutkimuksen kautta. Siksi e-tieteen, digitalisaation ja digitaalisten infra-

struktuurien näkökulmasta ihmiskomponentti5  on aina merkittävässä roolissa ai-

neistojen syntymisessä, arkeologisissa tulkinnoissa ja kohteiden määrittämisessä. 

Vaikka kaivausaineisto on aina tutkimuksen ensisijainen lähde eli primaaridataa6 

uudelleenkäyttöä varten, on yksittäinen aineisto aina kaivettuun ja tutkittuun mui-

naisjäännökseen suhteutettuna sekundäärinen aineistolähde. (Esim. artikkeli V.) 

                                                        
4 Näitä ovat paitsi uudet digitaaliset dokumentointi- ja tutkimusmahdollisuudet, uudenkaltaiset aineis-
tojen hyödyntämismahdollisuudet myös kehitykseen liittyvät haasteet ja uusien teknologioiden vaiku-
tukset työkäytäntöihin sekä digitaalisten aineistojen elinkaaren merkityksen ymmärtäminen. Digitaali-
seen elinkaareen liittyvät sekä aineistojen pitkäaikaissäilytyksen varmistaminen että aineistojen sisältöjä, 
työprosesseja ja konteksteja koskevien tietojen säilyttäminen.  
5 Komponentti (informaatioteknologiaan liittyen): Itsenäinen tietokoneohjelman yksikkö, joka liittyy 
muihin yksikköihin vakioituja rajapintoja käyttäen. Komponenteista voidaan koostaa kokonaisia järjes-
telmiä. 
6 Tutkimuksessa on käytetty data-sanaa viittamaan aineistoon, jota on käsitelty mahdollisimman vähän. 
Data, informaatio ja tieto/tietämys sekä joskus viisaus ymmärretään tiedon arvoketjuksi, jossa datan 
edistyneempi muoto on informaatio (information), joka voi edelleen jalostua ja vakiintua tiedoksi/tietä-
mykseksi (knowledge) (esim. Aamodt & Nygård 1995, Bellinger 2004, Borgman 2007: 39–42, 119–
121, ks. myös artikkeli V). Data on siis esimerkiksi symboleita, jotka voivat tulkinnan ja kommunikaa-
tion kautta jalostua informaatioksi ja tiedoksi. Esimerkki datasta tässä yhteydessä on arkeologinen kai-
vausaineisto, joka toimii tutkimuksen primaariaineistona. Myös arkeologisen kaivausprosessin aikana 
ja sen seurauksena arkeologinen aineiston eli kohteen tutkimuksen ja primaaridatan keräämisen kautta 
muodostuu analysoinnin ja tulkinnan tuloksena arkeologista informaatiota. Informaatio voi tutkimuksen 
myötä muuttua tai vakiintua tiedoksi. Myös arkeologisen kohteen määrittely ja aineiston keruu on tul-
kintojen tulos.  
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Tässä tutkimuksessa on ollut erityisen tärkeää ymmärtää, tuntea ja tuoda esille ar-

keologian tieteen ja suomalaisen kaivausprosessin ja aineistojen erityispiirteitä sil-

loin, kun yritetään tutkia arkeologian digitalisaatiota sekä globaalin arkeologian 

näkökulmasta että Suomen kontekstitasolla. Tutkimus käsittelee siis digitalisoitu-

misen vaikutuksia arkeologiseen tieteeseen, arkeologisiin käytäntöihin ja yleisiin 

muistikäytäntöihin.  

Digitalisaatioon liittyviä keskeisiä käsitteitä ovat digitalisoituminen ja digi-

tointi. Termistön keskiössä ovat analogisen ja digitaalisen signaalin ja datan erot. 

Analoginen signaali on luonteeltaan jatkuvaa ja portaatonta. Digitaalinen signaali 

sen sijaan koostuu erillisistä numeerisista arvoista, ja sen voi ajatella välittyvän sar-

jana nollia ja ykkösiä, jolloin puhutaan binäärisestä informaatiosta. 

Tässä tutkimuksessa digitointi (digitising) viittaa datan tasolla tapahtuvaan tek-

nisluonteiseen operaatioon. Sen yhteydessä analogisesta signaalista poimitaan ta-

saisin väliajoin näytearvoja, jotka muutetaan tietylle vaihteluvälille sijoittuviksi nu-

meerisiksi arvoiksi (diskreeteiksi tasoiksi). Kun näytearvot otetaan riittävän lyhyin 

väliajoin eli näytteistystaajuus ja yksittäisen näytteen tarkkuus ovat riittävällä ta-

solla, saavutetaan tavoitteiden (kuten esimerkiksi ihmisaistien) kannalta riittävän 

tarkka lopputulos. On huomattava, että kun analoginen data digitoidaan, kadotetaan 

aina osa informaatiosta, koska digitaalinen näyte poimitaan analogisesta jatku-

mosta tietyin väliajoin ja yksittäinen näyte koostuu rajallisesta määrästä bittejä. 

(Esim. Signaalinkäsittelytekniikan laboratorio 2003.) Datan arkeologisen tutki-

muskäytön osalta on oleellista pohtia, mikä on riittävä tallentamisen (digitoinnin) 

tarkkuus erilaisten aineistojen nykyistä ja tulevaisuudessa tapahtuvaa hyödyntä-

mistä ajatellen.  

 Digitalisoitumisella (digitisation, joskus myös digitalisation) tarkoitetaan 

tässä tutkimuksessa prosessien ja niitä laajempienkin kokonaisuuksien muuntu-

mista digitaalisuutta hyödyntäviksi. Digitalisoitumisen yhteydessä aiemmin analo-

gisia komponentteja sisältänyt toimintoketju siis muuttuu digitaalisia teknologioita 

hyödyntäväksi. On huomattava, että digitalisoituminen ei välttämättä edellytä digi-

taaliteknologioiden yksinomaista käyttöä, vaan digitalisoitunut prosessi hyödyntää 

digitaalisuutta merkittävissä määrin. Esimerkiksi kaivauksen ihmiskomponentit 

välittävät toisilleen tietoa keskustelemalla, ennen kuin keskusteluiden sisällöt mah-

dollisesti digitoidaan dokumentteihin.  

Tässä tutkimuksessa arkeologiset kaivaukset ja aineistot nähdään erilaisten 

kontekstiensa ja reunaehtojensa määrittäminä tieteidenvälisestä näkökulmasta eli 

digitalisaation ja sosioteknisen e-tieteen kautta. Digitalisaation luonnetta ja sen so-
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sioteknisyyttä korostavaa määritelmää, joka on keskeinen tämän työn kannalta, kä-

sitellään tarkemmin luvussa 2. Luvussa käsitellään myös aiheeseen liittyviä digi-

taalisen infrastruktuurin7  ja informaatioinfrastruktuurin käsitteitä, jotka osaltaan 

avaavat aineistojen kompleksisuutta sekä kontekstuaalisuuden ja tilannekohtaisuu-

den merkitystä suunnittelutyön näkökulmasta. Näitä käsitteitä on hyödynnetty ja 

määritelty eri yhteyksissä ja eri tahojen toimesta eri tavoin. 

Tuotettuja aineistoja hyödynnetään ja käytetään uudelleen monin eri tavoin ku-

ten esimerkiksi arkeologiseen tutkimukseen ja kulttuuriperinnön suojeluun (Mu-

seovirasto 2014a, 2014b, ks. arkeologien työroolit ja muut hyödynnetyt informaa-

tioresurssit Huvila 2006, 2014). Tässä tutkimuksessa painotetaan aineistojen arkeo-

logista tutkimuskäyttöä, vaikka digitalisaation myötä aineistot voivat avautua ar-

keologien ohella muillekin käyttäjille ja käyttötavoille. 

1.3 Tutkimuskohteena globaali arkeologia digitaalisaation ja e-

tieteen vaikutuspiirissä  

Digitaalisaatio murtaa perinteisiä toimija- ja toimintarajoja sekä avaa uusien, mo-

nimuotoisten informaatio- ja viestintäteknologioiden ja digitaalisten aineistojen 

kasvavan laadun ja määrän myötä erilaisia mahdollisuuksia. Toisaalta digitalisaatio 

luo myös haasteita sekä muutospaineita sekä yhteiskunnalle että tutkimukselle. Ke-

hityskulkuna digitalisaatio nojaa digitaalisuuteen perustuvien teknologioiden yleis-

tymiseen ja halpenemiseen, jotka ovat johtaneet muun muassa uusien laitteiden, 

ohjelmistojen8 ja globaalien tietoverkkojen, kuten internetin, syntymiseen sekä nii-

                                                        
7Digitaaliset infrastruktuurit (Tilson ym. 2010) tunnetaan eri nimillä ja käsitteillä tieteenalasta, kirjoit-
tajasta ja esimerkiksi maanosasta riippuen. Samatarkoitteisia käsitteitä ovat esimerkiksi e-infrastruk-
tuuri (esim. Karasti ym. 2011) ja kyberinfrastruktuuri erityisesti Yhdysvalloissa (American Council of 
Learned Societies [ACLS] 2006). Puhutaan myös e-tiedeinfrastruktuureista (Huvila 2012). Usein nämä 
termit myös mielletään e-tieteen synonyymeiksi (eScience, eResearch [erit. humanistiset tieteet], ks. 
myös artikkeli I). Arkeologiassa puhutaan myös arkeologisista infrastruktuureista (ARIADNE 2014). 
Usein näillä viitataan laajoihin tieto- ja tutkimusinfrastruktuuriprojekteihin digitaalisissa ympäristöissä, 
vaikka infrastruktuuriprojekti voi olla mittakaavaltaan myös pieni. Tässä tutkimuksessa käytetään käsi-
tettä digitaalinen infrastruktuuri kattamaan edelliset käsitevariaatiot. Käsitteitä ei tule sekoittaa arkeolo-
gian erikoisaloihin kuten digitaaliarkeologia (Daly & Evans 2006) tai kyberarkeologia (esim. Forte 2010, 
2014), joissa käsitteet määrittyvät arkeologisen tutkimuksen näkökulmasta. Arkeologiassakaan käsitteet 
eivät ole vakiintuneet. 
8Ohjelmisto: Tietokoneohjelman ja siihen liittyvien ohjelmistotuoteprosessin aikana kehitettyjen tuo-
tosten, kuten esimerkiksi tietokannan ja käyttöohjeiden, muodostama kokonaisuus. Vrt. Ohjelma (infor-
maatioteknologiassa): Sovellus, tietokonesovellus, ohjelmistosovellus, tietokoneohjelma, ohjelma. 
Joukko käskyjä, joita tietokone noudattaa suorittaakseen tietyn, ennalta määrätyn tehtävän. 
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den käytön arkipäiväistymiseen. (Esim. Tilson ym. 2010.) Tieteenteon saralla digi-

talisaation avaamia mahdollisuuksia ovat esimerkiksi uudet tutkimuksen tavat, yh-

teisöt ja yhteistyö yli perinteisten rajojen. Digitalisaatio mahdollistaa toiminnan uu-

sissa työympäristöissä sekä uusia tapoja jakaa, yhdistää ja analysoida aineistoja. 

Digitalisaatio myös tukee uudenlaisia toimialueita, hajautuneita yhteistyön muo-

toja sekä uusia yhteistyön tiloja ja palveluita. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2014, 

Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD] 2013, Ribes 

& Lee 2010, Suomen akatemia 2006, Tilson ym. 2010, ks. myös artikkeli I.) Lisäksi 

aineistoja voidaan arkistoida digitaalisesti ja luoda digitaalisia kirjastoja. Digitali-

saatio on luonut puitteet e-tieteen kehittymiselle, ja se sekä mahdollistaa uudenkal-

taisia digitaalisia infrastruktuureja että luo tarpeita niiden rakentamiselle. (Ks. esim. 

Borgman 2007: 17–31.) 

Kehitys kohti digitalisaatiota on globaalissa arkeologiassa jo vuosikymmeniä 

itsenäisesti jatkunut, dynaaminen muutostila ja kehityskulku. Tämä kehitys heijas-

taa yleistä yhteiskunnallista ja tieteiden kehitystä, mutta siihen vaikuttavat myös 

arkeologian lähtökohdat ja reunaehdot. Yleismaailmallisten ja myös arkeologian 

piirissä tuotettujen erilaisten mahdollisuuksien lisääntymisen myötä voivat arkeo-

logiset prosessit ja aineistot olla aktiivisen muutoksen ja kehittämisen kohteena di-

gitalisaation näkökulmasta mutta arkeologiset edellytykset huomioiden. Globaali 

digitalisaatio – tai murros kohti sitä – voidaan myös nähdä osana kaivausta tai kon-

tekstuaalisena tekijänä arkeologiselle kaivaukselle. Yhtä lailla kaivaus voi olla tie-

toisen digitalisoinnin kohde tai spontaanisti, lokaalien reunaehtojen puitteissa digi-

talisoituva kokonaisuus. 

Arkeologian digitalisoituminen mahdollistaa sekä materiaalien tallentamisen 

digitaaliseen muotoon että analogisten aineistojen digitoinnin. Analogisiakin ai-

neistoja, kuten arkeologisia löytöjä, voidaan hallinnoida digitaalisesti. Dokumen-

tointia voidaan kehittää käyttämällä uusia digitaalisia teknologioita. Tämä puoles-

taan avaa uusia käsittely-, hallinta-, julkaisu- ja arkistointimahdollisuuksia ja voi 

johtaa aineistojen määrän ja laadun kasvuun (Levy ym. 2010) sekä niiden moni-

muotoistumiseen. Arkeologialle perinteistesti tyypillisten, vaihtelevamuotoisten 

aineistojen ja työkäytäntöjen suhde uusiin digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin 

luo myös haasteita (artikkelit I–V).  

Digitalisoitumisen ja e-tieteen näkökulmasta tässä tutkimuksessa on siis kaksi 

tarkasteltavaa tasoa ja abstraktia tutkimuskohdetta, jotka voidaan nähdä myös ge-

neerisinä analyysiyksikköinä. Nämä tasot eivät kuitenkaan ole toisistaan erillisiä ja 

riippumattomia, vaan digitalisaatio mahdollistaa niiden välisen vuorovaikutuksen. 
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Lokaali, paikallinen kaivaus (1) on yksi arkeologisen datan keräämisen, tallenta-

misen ja analysoinnin sekä tiedon tuottamisen prosesseista. Kaivauksessa kerätyn 

aineiston avulla muodostetaan arkeologista informaatiota paitsi kaivausraportissa 

eli tutkimuskertomuksessa myös myöhemmässä arkeologisessa tutkimuksessa ja 

julkaisuissa. Lokaaliin kaivaukseen vaikuttavat paikalliset reunaehdot, kuten suo-

malaiset muisti-instituutiot, jotka toimivat lakien pohjalta ja tuottavat, osin yhteis-

työssä arkeologien kanssa, Suomen arkeologiaa ja kulttuuriperintöä koskevia oh-

jeita (esim. muinaismuistolaki (295/65), Museovirasto 2012, 2014a, 2014b). Myös 

Suomi on merkityksellinen lokaali tarkastelun kohde muun muassa institutionaali-

sesti vahvojen reunaehtojensa myötä, vaikka käytänteet arkeologisissa prosesseissa 

vaihtelevatkin. 

Maailmanlaajuinen arkeologian digitalisaatio voi antaa lokaaleille käytänteille 

toimintaedellytyksiä tai vaikuttaa niihin inspiraatiotasolla (2). Globaalin arkeolo-

gian reunaehdot ja mahdollisuudet voivat muodostua sekä kansallisten toimijoiden, 

kuten muisti-instituutioiden, että digitaalisten infrastruktuurien ja kansainvälisten 

kehityskulkujen myötä. Arkeologiassa näitä reunaehtoja ovat erilaiset standardit9, 

kansainväliset projektien luomat käytänteet ja hyvät käytännöt. Nämä edellytykset 

kehittyvät kansallisissa käytäntöyhteisöissä, instituutioissa ja organisaatioissa, 

mutta niillä voi olla esimerkiksi kansainvälisten projektien tai toimielinten kautta 

myös globaali ulottuvuus (standardit esim. Archaeological Resources in Cultural 

Heritage: A European Standard [ARCHES] 2014, London Charter [2006] 2009, ks. 

myös Perrin ym. 2014, kansainvälinen projekti esim. Advanced Research Infra-

structure for Archaeological Dataset Networking in Europe [ARIADNE] 2014, 

hyvät käytännöt esim. Archaeology Data Service & Digital Antiquity [ADS & 

tDAR] 2013, ks. myös artikkelit II, III & V). Lisäksi arkeologiassa hyödynnetään 

kulttuuriperintöalan standardeja kuten CIDOC Conceptual Reference Model [CI-

DOC CRM] 2014, ks. esim. artikkeli II & Oikarinen 2014). Arkeologeja yhdistävät 

kulttuuriperinnön säilyttäminen ja ihmiskunnan menneisyyden tutkiminen. Digita-

lisaation myötä nämä voivat toteutua uusilla monimuotoisilla tavoilla.  

Kuten aiemassa osuudessa todettiin, e-tiede, digitalisaatio ja niiden tavoitteet 

(Ribes & Lee 2010, ks. myös OECD 2013) avaavat uusia vuorovaikutteisuusmah-

dollisuuksia liittyen arkeologisiin aineistoihin ja niiden konteksteihin. Tämä ilmiö 

ulottuu yksittäisestä (lokaalista) kaivauksesta aina globaaliin arkeologiaan saakka 

                                                        
9 Standardi: Laajasti hyväksytty tai virallisen organisaation (standardoimisjärjestön kuten esim. The 
World Wide Web Consortiumin [W3C] 2015c) määritelmä kuvaus siitä, miten jokin asia tulee tehdä. 
Vrt. protokolla (tietoliikenteessä): kommunikoimistapa kahden järjestelmän välillä.  
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(kuvio 1). Kehitys edellyttää uusia rakenteita ja erilaisia interaktion mahdollistavia 

komponentteja, joita on pyritty kartoittamaan tässä tutkimuksessa tieteidenväli-

sestä näkökulmasta. Toisin sanoen on tutkittu, mistä rakenteet koostuvat ja mitkä 

välineistöt niiden kehitystä tukevat. Edellä mainittuja rakenteita ovat siis tämän tut-

kimuksen näkökulmasta sosiotekniset digitaaliset infrastruktuurit ja niiden so-

siotekniset komponentit. Lisäksi on tutkittu, miten tämä kehityskaari näkyy par-

haillaan arkeologiassa. (Artikkelit I–III & V.)  

 

Kuvio 1. Arkeologia digitalisaation ja e-tieteen vaikutuspiirissä.  

Digitalisaatio kuvataan usein sosioteknisenä muutoksena, joka sai alkunsa ja tapah-

tui spontaanisti ja ohjaamattomasti tapahtuneiden innovaatioiden seurauksena. Ny-

kyään sitä pyritään myös koordinoimaan, ja digitalisaatio voi olla strategisen toi-

minnan tulosta, jolloin kehityskulkuun liittyy myös kontrolliin, vallankäyttöön ja 

politiikkaan liittyviä näkökulmia (esim. Tilson ym. 2010, ks. artikkeli I), joita kä-

sitellään tässä tutkimuksessa vain vähissä määrin. Toisaalta digitalisaation keinoin 

voidaan myös tuottaa kulttuuriperinnöllistä lisäarvoa esimerkiksi arkeologisen yh-

teiskunnallisen ulottuvuuden ja saavutettavuuden kautta.  
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1.4 Tutkimuskohteena Suomen arkeologia globaalin digitalisaation 

vaikutuspiirissä 

Muun maailman tavoin myös suomalainen yhteiskunta on digitaalisessa murrok-

sessa. Tutkimuksessa tarkastellaan aiheen luonteesta johtuen Suomen arkeologian 

digitalisaation nykytilaa myös yleisellä tasolla. Tutkimus käsittelee myös Suomen 

arkeologian ja suomalaisen arkeologisen kaivauksen lokaalien piirteiden sekä glo-

baalin digitaalisen murroksen välistä suhdetta. Tämän suhteen ja sen tämänhetkisen 

vaiheen kuvauksen lisäksi praktisena tavoitteena on kehittää suomalaisia arkeolo-

gian kaivauskäytäntöjä digitalisaation ja e-tieteen näkökulmasta. Tavoitteena on 

sekä ymmärtää arkeologiaa ulkopuolelta, digitalisoitumisen näkökulmasta, että 

tuoda tarkasteluun syvyyttä paikallista näkökulmaa käyttäen. Tärkeänä tavoitteena 

on ollut tunnistaa digitalisaation näkökulmasta arkeologian alan kriittisiä tekijöitä 

ja kipupisteitä. Näiden alueiden kansainvälisten kehitysnäkökulmien kuvauksissa 

sivutaan myös kaivauslähtökohtaisia praktisia haasteita, joista tutkimus alkuaan 

kumpusi.  

Kuten edellä todettiin, toimivat digitaalinen murros ja digitalisaation tämän-

hetkinen tila Suomen muisti-instituutioissa arkeologisen kaivauksen reunaehtoina 

ja osana sen kontekstia (ks. Suomen muisti-instituutiot esim. Kansallinen Digitaa-

linen Kirjasto -projekti [KDK] 2015a). Kaivauksen muutokseen liittyviä element-

tejä ovat uudet digitaaliteknologiat, ohjelmistot, tietojärjestelmät10, informaatio- ja 

viestintäteknologiat. Lisäksi muutokseen vaikuttavat prosessien ja aineistojen digi-

talisaatio ja teknologioiden käytön vaihtelevat kehitysasteet Suomen sisällä ja glo-

baalisti. Digitalisaation mukanaan tuomaan aineistojen, työprosessien ja tutkimuk-

sen muutokseen sekä niihin liittyviin tavoitteisiin ja tarpeisiin nivoutuu eri tieteissä, 

mukaanluettuna arkeologia, uusien tietoverkkojen myötä syntyviä kokonaisuuksia. 

Niistä esimerkkejä ovat edellä mainitut digitaaliset infrastruktuurit ja e-tiede (ks. e-

tiede Suomessa esim. Karasti ym. 2011, Opetusministeriö 2007, kansainvälisesti 

esim. Edwards ym. 2007, Ribes & Lee 2010, arkeologiassa Gidding ym. 2011, Hu-

vila 2012, Petrovic ym. 2011). Digitalisaation yhteiskunnallista vaihetta Suomessa 

ja toisaalta digitalisaatioon liittyviä globaaleja trendikuvauksia käsitellään lyhyesti 

luvussa 5.3. Luvussa 5.2 pohditaan tämän tutkimuksen suhdetta Suomeen jo ran-

tautuneeseen digital humanities -alaan.  

                                                        
10 Tietojärjestelmä: sisältää ohjelmistot, tiedonsiirtolaitteet ja tietojenkäsittelylaitteet (sekä ihmiset), 
jotka tarvitaan jonkin tietyn toiminnan suorittamiseksi.  
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Vaikka digitalisaation tila Suomessa toimii kontekstina arkeologialle ja kai-

vauksille, ja se on muisti-instituutioiden digitalisaation kehitysasteen kautta yksi 

arkeologisen toiminnan reunaehdoista, on arkeologian digitalisaatio myös osin it-

senäinen, tieteen sisäinen prosessi. Tämä pätee sekä suomalaiseen että globaaliin 

arkeologiaan. Tässä tutkimuksessa lähtökohtaisena olettamuksena on ollut, että 

Suomen arkeologia on murrosvaiheessa kohti digitalisaatiota. Uusia teknologioita 

käytetään kaivauksissa jonkun verran, mutta digitalisaatio ilmiönä ei ole huomat-

tavasti vaikuttanut aineistoihin tai työkäytäntöihin. Digitalisaatio ei myöskään ole 

muuttanut perinteisiä toiminnan rajoja, aineistojen jakamista tai julkaisua, eikä di-

gitalisaatioon liittyviä haasteita, mahdollisuuksia ja muutospaineita tunnisteta vielä 

osaksi arkeologiaa ja kaivausta (ks. myös Oikarinen 2013).  

Suomessa ei ole aiemmin tutkittu arkeologian digitalisaation tilaa tai käytetty 

kaivausta esimerkkitapauksena digitalisoitumisen näkökulmasta. Informaatiotutki-

muksen kysymyksenasettelun ja tutkimusmenetelmien kautta osin Suomen arkeo-

logiaankin kohdistuvia kehittämisorientoituneita tutkimuksia on toteutettu yksi 

(Huvila 2006), jonka lisäksi mainittakoon tapaustutkimus kohdistuen historiallisen 

ajan kaivaukseen Suomessa (Huvila 2012, Huvila & Uotila 2012). Molempien tut-

kimuksien tuloksissa todetaan Suomen arkeologian prosesseja, työkäytäntöjä ja ai-

neistoja koskevan lisätutkimuksen tarve, joka myös liitetään digitaaliseen murrok-

seen ja digitalisaatioon (joskaan ei näiden nimenomaisten käsitteiden alla). 

Vaikka vain toinen edellä mainituista tutkimuksista on julkaistu ennen tätä tut-

kimusta, ne molemmat vahvistavat tämän tutkimuksen tarpeellisuuden. Tämän tut-

kimuksen lähtökohtaisena motivaationa ovat kuitenkin olleet kirjoittajan käytän-

nön kokemukset, havaitut ongelmat ja kehittämistarpeet historiallisen ajan arkeolo-

gian pelastuskaivausprojekteissa. Edellä mainitut kehittämistarpeet liittyvät digita-

lisointiin, dokumentoinnin kehittämiseen, aineistojen käsittelyyn ja aineistojen hal-

lintaan erityisesti niissä kaivauksissa, joissa tuotetaan suuria ja kompleksisia ai-

neistoja. Tutkimuksessa on siten yhdistetty arkeologian näkökulma, arkeologin 

tausta ja tieteidenvälinen näkökulma11 sekä menetelmät. Tutkimus kohdistuu kai-

vaukseen prosessina ja kokonaisvaltaisena sekä kontekstuaalisina tapahtumana, 

joka sijoittuu arkeologian ja globaalin digitalisaation vaikutuspiiriin. Näkökulma 

on siis erilainen kuin aiemmissa tutkimuksissa. Edellä mainittu kokonaisvaltainen 

tarkastelutapa heijastuu myös kaivausaineiston tarkasteluun sen koko digitaalista 

elinkaarta ajatellen. 

                                                        
11 Myös toisen alan koulutuksen kautta (tietojenkäsittelytieteiden maisteriopinnot).  
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Suomessa arkeologisia tutkimuksia tai kaivauksia, joissa on käytetty erilaisia, 

uusiakin, teknologioita on toteutettu jo pitkään, mutta niistä on tehty julkaisuja suh-

teellisen hajanaisesti ja harvakseltaan, erityisesti historiallisen ajan kaivausta kos-

kien. Tehdyt julkaisut painottuvat vain harvoissa tapauksissa teknologioihin ja tek-

nologisiin kysymyksiin (esim. Huvila 2012, Huvila & Uotila 2012, Koivisto ja Lau-

lumaa 2010, Lehtonen 2005, Lehtonen & Uotila 2006, Mökkönen 2008, Pesonen 

1996, Pukkila & Uotila 2003, Tuovinen 2006, Uotila ym. 2002, Uotila 2009, 2010, 

Uotila & Huvila 2011).12  

Valitun kysymyksenasettelun myötä tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty digi-

taalisen tallentamisen teknologiat, niihin liittyvät ohjelmistot ja digitaalisten mene-

telmien kehittäminen suomalaisissa kaivauksissa. Lisäksi ulkopuolelle ovat jääneet 

arkeologiaan laajalti liittyvät alueet kuten maisemamallintaminen (esim. Alho ym. 

2003, Muuritutkimus 2004) historiallisen ajan arkeologiassa. Erilaisia erityisaloja 

kehitetään kuitenkin koko ajan yksittäisissä projekteissa Suomessakin, ja niistä on 

tehty kansainvälisiäkin julkaisuja (esim. Uotila ym. 2010, Vatanen ym. 2010). Ko-

timaassa toimintaa tapahtuu koko ajan, mutta yksittäisissä projekteissa. Esimer-

kiksi viimeaikaisessa kaivauksessa, jonka raportointi on vielä kesken, on hyödyn-

netty uusia teknologioita sekä kehitetty niihin liittyviä dokumentointimenetelmiä 

ja aineistonkäsittelyjärjestelmiä (Lahden Torikatu 2013, sähköpostiviesti Lahden 

museo Eetu Sorvali 27.3.2015).  

Kaivauksen digitalisointi (digitaalinen dokumentointi ja digitaalissyntyinen 

data), dokumentointiin käytettävät digitaaliteknologiat ja menetelmät, aineiston ke-

ruu-, käsittely- ja hallintajärjestelmät sekä aineistojen julkaisuun tarkoitetut järjes-

telmät ovat e-tieteen näkökulmasta edellytyksiä arkeologian digitalisaatiolle (esim. 

artikkeli II). Silti tässä tutkimuksessa ei painoteta uusimpien digitaaliteknologioi-

den esittelyä, niihin liittyviä digitaalisia menetelmiä tai aineistojen digitaalisia kä-

sittelytapoja. Tähän ovat syynä tutkimuksen rajaus ja resurssit. Erilaisten mahdol-

lisuuksien ja erikoisalojen kirjo on niin valtava ja nopeasti kehittyvä, että niiden 

syntetisointia tai edes pintapuolista kuvausta hyödynnettävinä työkaluina (techno-

logies as tools -käsitys [Huggett 2012c], ks. artikkeli I) ei ole nähty tarkoituksen-

mukaiseksi. Teknologioiden esittelyn asemasta tutkimus fokusoituu ennakkosuun-

                                                        
12 Suomenkielisissä arkeologisissa julkaisuissa tietokoneistumiseen ja teknologisoitumiseen liittyvää 
teemastoa esiintyy julkaisuina ja julkaisuissa jo 1980-luvulta alkaen mutta harvakseltaan (esim. Mui-
naistutkija -aikakauslehdessä alkaen vuodesta 1984 [Seger 1984]). Lisäksi mainittakoon artikkelit kos-
kien stratigrafista kerros- eli yksikkökaivausta (Kykyri 1999) ja aloitettua terminologian keruuta (Tuo-
vinen & Vilkkula 1991). 
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nittelun, jälkityön, digitaalisen aineiston hallinnan ja digitaalisen elinkaaren näkö-

kulmaan. Tähän on osasyynä sekin, että digitaaliteknologiat muuttuvat jatkuvasti: 

ne vanhenevat, ja uusia kehitetään jatkuvasti. Ne ovat myös omia tutkimuksellisia 

erikoisalojaan. Tässä tutkimuksessa painotetaan siis kokonaisvaltaista näkökulmaa, 

arkeologista kenttätyöprojektia kokonaisuutena esimerkiksi tulevaisuuteen sijoittu-

vaa tutkimuskäyttömahdollisuuksien luomista ajatellen.  

Vaikka työssä ei painoteta viimeisimpiä digitaaliteknologioita tai niihin liitty-

viä mahdollisuuksia, pääsee niihin sekä arkeologiseen problematiikkaan ja käyttö-

kokemuksiin kattavimmin ja parhaiten kiinni seuraamalla esimerkiksi kansainväli-

siä teknologisesti orientoituneita arkeologian alan konferensseja ja julkaisuja (esim. 

konferensseja Computer Applications and Quantative Methods in Archaeology 

[CAA] 2015, Cultural Heritage and New Technologies [CHNT] 2015), julkaisusar-

joja Archeologia e Calcolatori 2015, Internet Archaeology 2015, julkaisuja Cannata 

2011, Forte 2010, Levy ym. 2010, Wright 2011). Lisäksi on käynnissä arkeologisia 

infrastruktuuriprojekteja (esim. ARIADNE 2014, Kintigh ym. 2015, Ross ym. 

2012). Arkeologisissa projekteissa toimiville kehitetään myös ohjeita digitaalisuu-

teen liittyvien käytäntöjen toteutumisen tukemiseksi (esim. ADS & tDAR 2013, 

ARCHES 2014).  

Vaikka käytettävissä olevien teknologioiden syntetisointi ei tutkimuksen aika-

jänteen ja toteutuksen näkökulmasta ole ollut mahdollinen kuvauksen kohde, on 

tutkimuksen teon aikana saatu uutta teknologisluonteista tietoa kaikista edellä mai-

nituista kansainvälisistä lähteistä. Skenaario, jossa pyritään digitalisoimaan suoma-

lainen kaivaus hyödyntämällä uusimpia teknologioita ja järjestelmiä, on luonnolli-

sesti mielekäs jatkotutkimuksen kohde tarkasteltaessa kaivausta kokonaisproses-

sina digitaalisen elinkaaren näkökulmasta.  

Tutkimuksessa etsitään kansainvälisesti toimiviksi havaittuja ratkaisuja, joilla 

aineistojen keräämis-, analysointi-, hallinta- ja esimerkiksi yhteistoimintamahdol-

lisuudet paranevat digitaalisen elinkaaren ja digitalisaation (mm. uusien käyttöalu-

eiden) sekä arkeologian tieteen asettamien ja suomalaisten reunaehtojen yhdiste-

tystä näkökulmasta. Tämä ei sulje pois perinteisten digitoitujen dokumenttien nä-

kökulmaa, koska niitä tuotetaan edelleen Suomessa kaivauksissa paljon. Suomen 

arkeologian ja kaivauksen sekä tämän tutkimuksen painotuksen näkökulmasta 

usein vasta paraikaa ajankohtaistuvia ”uusia teknologioita” ja niihin liittyviä näkö-

kulmia on maailmalla kehitetty ja hyödynnetty jo pitkään. Monet perinteiset arkeo-

logiset dokumentointimetodimme ja kaivaukseen liittyvät käytäntömme ovat käy-

tössä globaalisti. Tilanne- ja maa/projektikohtaisesti näitä menetelmiä käytetään 
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usein soveltaen, mutta yhteneväisyyksiäkin on. Tämä koskee erityisesti stratigra-

fista kaivausmenetelmää eli kerroskaivausmenetelmää (single context, Harris 

[1979] 1989), jota käytetään usein Suomessa historiallisen ajan arkeologian kai-

vauksissa. Tutkimuksen alussa arkeologiasta oli valitun painoalan näkökulmasta 

saatavilla tietoa paremmin kansainvälisistä lähteistä kuin Suomesta. Tästä syystä 

näkökulmaa oli syytä laajentaa globaalimpaan suuntaan. 

Globaalin näkökulman hyödyntäminen tähtää siihen, että Suomen arkeologi-

sissa prosesseissa mahdollistuvat digitalisaation ja e-tieteen tavoitteet. Tällöin esi-

merkiksi ymmärretään ja hyödynnetään digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja 

digitaalisia aineistoja laajemmin kuin nyt. Globaalia kehitystä tarkastelemalla voi-

daan ennakoida haasteita mutta myös oppia hyvistä käytännöistä ja erilaisiin käyt-

tötarkoituksiin jo sovelletuista uusista teknologioista. Tämän prosessin tuloksena 

esimerkiksi arkeologisten aineistojen vertailu, analysointi, yhdistäminen ja jakami-

nen voivat kehittyä, ja uusia aineistojen hyödyntämis- ja tutkimusmahdollisuuksia 

on mahdollista tunnistaa nykyistä enemmän. Lisäksi voidaan pohtia sitä, mitä digi-

talisaatio on nyt kansainvälisesti ja mitä sen pitäisi olla Suomen arkeologiassa.  

Tutkimuksen teon aikana kävi ilmi, että arkeologian tila on digitalisaation nä-

kökulmasta varsin syntetisoimaton, vaikka edelläkävijät ja digitalisoituvan ar-

keologian aallonharjalla olevat toimijat ovat jo tunnistaneet kehittämiskohteita. Li-

säksi arkeologisen kehittämisen mielekkyys, so. digitaalisen kehittämisen edelly-

tykset tai vaatimukset, oli tutkimuksen alussa yksi kansainvälisesti vielä verrattain 

syntetisoimattomista tutkimuskohteista. Sittemmin tilanne on ottanut aimo askelia 

eteenpäin. Kansainvälisten projektien määrä, samoin kuin tietoisuus aiheeesta, kas-

vaa jatkuvasti (artikkeli II).  

Vaikka digitalisaatio luo yleisiä yhteiskunnallisia ja tieteiden kesken jaettuja 

mahdollisuuksia ja tavoitteita, monimutkaistavat tieteenalojen ominaispiirteet ja 

traditiot digitalisoitumisprosessia. Lisäksi muutokseen vaikuttavat digitalisaation 

nykytilan vaihtelevuus eri maiden välillä, ja maiden sisälläkin, sekä kontekstuaali-

set tekijät. Tiiviisti ilmaistuna humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden (so-

cial sciences) sekä e-tieteen (esim. ALCS 2006, OECD 2013, Ribes & Lee 2010) 

jaettuja digitaalisia tavoitteita ja kehittämisprojekteja voidaan verrata globaaliin ar-

keologiaan ja Suomen arkeologiaan – myös kaivausten tavoitteiden ja nykytilan 

osalta.  

Tutkimuksen aikana selvisi, että praktisesta motivaatiosta kummunnut tekno-

logisten ratkaisujen tarve oli digitalisaation näkökulmasta suomalaisille arkeolo-

geille hahmottumaton, tai ainakaan tämä tarve ei ole vielä realisoitunut julkaisuiksi 

tai tutkimuksiksi. Näin ollen tutkimuksen aihealue oli ja on edelleen suomalaisen 
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arkeologian näkökulmasta tuore. Suomessa tutkimusta tai kehitystyötä digitalisaa-

tion, aineistojen digitaalisen elinkaaren, holistisesta näkökulmasta ei siten ole 

aiemmin tehty, ja kansainvälinenkin tutkimus on vielä vähäistä. Myös yhteiskun-

nalliseen keskusteluun Suomessa digitalisaation käsite tuntuu ilmestyneen viime 

vuosina, muodikkaan leiman saaneena. Tämä tutkimus käsittelee siten varsin ajan-

kohtaista asiaa ja tuottaa siitä uutta arkeologiaa koskevaa tietoa. 

 Kansainvälistä arkeologiaa on tarkasteltu tieteidenvälisestä näkökulmasta. 

Saatuja tuloksia voi kuvata niin, että tutkimusprosessin aikana on huomannut sei-

sovansa laajan, ja arkeologisten erityispiirteiden ja haasteiden vuoksi karikkoisen-

kin, ulapan rannalla. Tämä tutkimus tuo esiin laajoja kehittämiskohteita tai kipu-

pisteitä, jotka ovat nousseet yhä relevantimpaan asemaan kansainvälisessä arkeolo-

giassa, mutta joita ei juuri ole käsitelty Suomessa. Tutkimus pyrkii myös konkreti-

soimaan kehittämistarpeita case-esimerkkien valossa. Digitalisaatioon liittyvien 

positiivisten muutosvaikutusten ja niistä käytävän diskurssin ohella on tärkeää huo-

mioida myös haasteet ja kritiikki, jota kehitystä kohtaan esitetään. 

1.5 Tutkimuskysymykset 

Edellä käsitellyt seikat huomioon ottaen tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraa-

viksi: 

1. Millainen on kansainvälisen arkeologian digitalisaation nykytila, ja mitkä ovat 

arkeologian kehityksen erityispiirteet sekä e-tieteen tieteidenvälisten tavoittei-

den että arkeologian näkökulmasta? 

2. Mitkä ovat kansainvälisen arkeologian kentällä digitalisaation ja e-tieteen nä-

kökulmasta jo havaitut kehittämiskohteet?  

3. Millainen on Suomen arkeologian ja esimerkkitapauksena historiallisen ajan 

arkeologian kaivauksen nykytila, ja mitkä ovat sen erityispiirteet ja kehittämis-

kohteet digitalisaation ja kansainvälisen arkeologisen kehittämistiedon valossa?  

Lisäksi tarkentavana kysymyksenä kysytään:  

4. Mihin suuntaan edellisten kysymysten vastausten perusteella suomalaisen ar-

keologisten kaivausaineistojen keräämistä, tallentamista ja käsittelyä arkeolo-

gisissa prosesseissa kuten kaivauksessa tulee kehittää?  

Kaikkia kysymyksiin liittyviä aihepiirejä käsitellään yleisellä tasolla. Kysymyk-

sistä viimeiseen voidaan lisätä tarkentavia kysymyksiä: Onko nähtävissä yleisesti, 
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mitä kohteita tai vaiheita kaivausprosessissa tulee kehittää? Miten nämä ovat tun-

nistettavissa? Miten tai millä digitalisaatioon liittyvillä välineillä kaivausta voidaan 

kehittää? Mitä esteitä tai vaikutuksia kehittämiselle/kehittämisellä on? Miten mää-

ritellään kehittämisprosessin edellytykset ja vaatimukset? 

Tutkimuksessa on etsitty sekä tieteidenaloille yhteisiä että kansainvälisen ar-

keologian alalla jo todennettuja digitalisaatioon liittyviä kehittämiskohteita ja omi-

naispiirteitä. Tunnistettujen kohteiden osalta on tutkittu, ovatko ne esillä Suomen 

arkeologiassa. Edellä kuvattujen tutkimuskysymysten lisäksi menetelmällisesti rat-

kaistava kysymys on ollut se, miten kansainvälisen arkeologian syntetisoimatonta 

digitalisaatiota ja sen tilaa voidaan tutkia ja todentaa, ovatko havaitut kehittämis-

kohteet sovellettavissa Suomeen ja historiallisen ajan kaivaukseen. Tutkimuksessa 

on pyritty vastaamaan edellä esitettyihin kysymyksiin kuvaten arkeologian luon-

netta tieteenä ja kehittämiskohteita, jotka tukevat aineistojen pitkän aikavälin hyö-

dyntämistä. Tärkeänä tavoitteena on ollut löytää kestäviä ja arkeologisessa mie-

lessä mielekkäitä digitaalisia kehitysnäkökulmia ja huomioida tieteenalan erityis-

piirteet ja edellytykset silloinkin, kun arkeologia nähdään yleisluonteisten digitali-

saation mahdollisuuksien valossa. 

 Lähtökohtaisesti tutkimuskysymyksiin on vastattu kaikissa artikkeleissa kan-

sainvälisestä näkökulmasta, jonka kautta, erityisesti yhteenvedossa, on lähestytty 

Suomen tilannetta. Toisin sanottuna tutkimuksen kohteena on esimerkkitapausta 

käyttäen ollut paikallisen digitalisaation tilanteen todentaminen sekä havainnollis-

taminen ja siten myös kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen. Digitaalisia ke-

hittämismahdollisuuksia voi kyseenalaistaa, tai voidaan pohtia, millaista kehityk-

sen pitäisi olla Suomessa. Tämä aihepiiri ulottuu tämä tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tässä tutkimuksessa on kuitenkin pyritty etsimään hyödyntämismahdollisuuksia ja 

pohtimaan, mitkä tekijät estävät niiden toteutumista. Edelliseen perustuen tutki-

muksen rajauksen ulkopuolelle jäävät pääosin kaivauksissa hyödynnettävät digi-

taaliset teknologiat ja digitaalisten kaivausmenetelmien kehittäminen sekä digitaa-

lisen tallentamisen ja dokumentaation teknologiat. 

 Digitalisaatio, siihen liittyvät kehittämiskohteet, mahdollisuudet, haasteet ja 

vaikutus- tai muutospaineet muodostavat niin laajan ja monitasoisen kokonaisuu-

den, sekä esimerkkitapausta että koko Suomen arkeologiaa koskien, että tämä tut-

kimus on vasta lähtölaukaus aiheeseen liittyen. Meneillään oleva kehityskulku kut-

suu ja haastaa arkeologit pohtimaan omia työ-, aineistontuottamis- ja tutkimuskäy-

täntöjään uusista digitaalisista näkökulmista ja tarkastelemaan aineistojen ymmär-

tämistä ja säilymistä tulevaisuudessa. Muisti-instituutioille nousee haasteeksi ym-



31 

märtää tieteenalojen digitalisaatiokehitysten erityispiirteitä ja luoda toimintamah-

dollisuuksia. Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista on lisätä tietoisuutta digitalisaa-

tiosta sekä aineistojen ja työkäytäntöjen suhteesta digitaalisen muutoksen pyör-

teissä.  

Arkeologialle on ominaista (esim. Snow ym. 2006), että esimerkiksi kaivauk-

sissa tuotetaan hajautuneita tietovarantoja, joiden sisältö on rikasta ja monimuo-

toista, mutta jotka ovat tietojen hallinnan, hyödyntämisen ja ymmärtämisen kan-

nalta heterogeenisiä ja kompleksisia. Kansainvälisesti arkeologisten aineistojen 

tuotantoa ja sen erityispiirteitä kuvataankin osuvasti kompleksisuuden tulvaksi 

(complexity deluge) (Dunn 2009, 2011, ks. myös Kintigh ym. 2015) ja heterogee-

nisuudeksi (Huvila 2006), johon digitalisaatio ja uudet teknologiat tuovat oman 

monimuotoisen lisänsä. Globaali digitalisaatio ja arkeologian sisäinen digitalisaa-

tio tuovat arkeologiaan mahdollisuuksia kehittää kaivausprosessia kokonaisuutena. 

Samalla ne voivat asettaa arkeologiselle kaivauksille ja datan keräämiselle erilaisia 

vaatimuksia. 

Digitalisaatio lisää paitsi aineistojen monimuotoisuutta myös niiden haurautta 

aineistojen säilymisen kannalta. Toisaalta sen avulla voidaan mahdollisesti säilyt-

tää kohteita, jotka ovat vaarassa tuhoutua tai joihin ei pääse käsiksi muuten kuin 

uusien teknologioiden avulla.  

1.6 Artikkelien aiheet 

Tutkimus koostuu artikkeleista, jotka kuvaavat eri näkökulmista arkeologiaa ja kai-

vausta digitalisaation vaikutuspiirissä. Digitalisaation tila arkeologisessa tutkimuk-

sessa elää ja muuttuu koko ajan. Nykytilanteessa tutkimustyöhön sen alkuvaiheessa 

sisällytetty tieteidenvälisyys yhdistyy tuoreimpiin kansainvälisiin projekteihin, 

jotka onnistuessaan myös tukevat toisiaan (ks. esim. ARCHES 2014, ARIADNE 

2014, Kintigh ym. 2015). Tämän tausta-aineiston valossa on artikkeleissa käyty 

vuoropuhelua kehittämisen ja digitaalisen suunnittelun näkökulmasta. Tutkimuk-

sessa esiintyvät teknisluontoiset käsitteet on selitetty alaviitteissä ensimmäisen 

mainintakerran yhteydessä.  

Artikkelit on numeroitu niiden julkaisujärjestyksen asemasta mielekästä luke-

mista silmälläpitäen. Ne sisältävät lähestymistavan esittelyn kannalta osin päällek-

käisyyksiä, mikä johtuu käynnissä olleista samanaikaisista julkaisuprosesseista. 

Toisaalta artikkeleissa ei ole pystytty käsittelemään syvällisesti lähestymistapaan 

liittyvien käsitteiden ja digitalisaation kehityskulun taustoja. Tätä puutetta on py-
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ritty korjaamaan yhteenvedossa (ks. luvut 2 & 3), mikä koskee myös Suomen ar-

keologian tilanteen kuvaamista (ks. luku 4.3). Sinänsä tutkimusote on Suomen ar-

keologiaan ja valittuun esimerkkitapaukseen nähden ennakoiva.  

Artikkeleissa I ja II esitetään tutkimuksen tieteidenvälinen viitekehys. Artik-

keli I pohjautuu vuonna 2012 pidettyyn esitelmään Computer Applications and 

Quantative Methods in Archaeology (CAA2012) -konferenssissa, ja siinä esitetään 

mahdollinen kehityskaari kohti digitaalisia infrastruktuureja ja digitalisaation mah-

dollisuuksia arkeologiassa tieteidenvälisen lähestymistavan kautta. Artikkelissa 

tämä lähestymistapa tuotiin myös alustavasti kaivauksen kontekstiin. Samalla esi-

teltiin ainakin Ison-Britannian arkeologiassa (Huggett 2012c) esille tuotu tarve siitä, 

että näkemystä teknologioista työkaluina on tarpeen laajentaa. 

E-tiede, digitalisaatio ja digitaaliset infrastruktuurit sekä erityisesti niihin kie-

toutuva sosiotekninen lähestymistapa tarjoavat välineet syvälliseen teknologioiden 

hyödyntämismahdollisuuksien ja vaikutusten tarkasteluun. Tästä näkökulmasta 

yhtä lailla merkityksellisen tutkimuskohteen muodostavat sekä datavirran alkupiste, 

kuten kaivaus, sen prosessit ja kontekstit että koko datan elinkaari sisältäen uudel-

leenkäytön ennakoinnin. Artikkelissa I käsitellään myös digitaalisten infrastruktuu-

rien sosiaalisen dynamiikan teoriaa ja muutoksen ja kontrollin paradokseja (Tilson 

ym. 2010), joiden mukaan standardoinnin voidaan nähdä liittyvän myös kontrolliin 

ja vallankäyttöön. Tähän aiheeseen liittyvä problematiikka on arkeologiassakin tär-

keä haaste erilaisia kansainvälisiä standardeja kehitettäessä.  

Artikkeli II perustuu esitelmään ja Cidoc2012, Enriching Cultural Heritage -

konferenssiin vuonna 2012 hyväksyttyyn esitelmäartikkeliin. Artikkelissa jatke-

taan ja syvennetään artikkelin I käsittelyä tarkastelemalla e-tiedettä tutkimuksen 

käsitteellisenä viitekehyksenä. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan digitaalisen datan 

elinkaarta ja siihen liittyvää digitaalisen kuraation mallia (DCC Curation Lifecycle 

Model), jonka on tuottanut Iso-Britannian Digital Curation Centre (Higgins 2008). 

Artikkelissa painotetaan erityisesti digitaalisen datan tuotantovaiheen tunnistami-

sen ja datan kontekstualisoinnin merkitystä. Nämä painotukset puuttuvat alkupe-

räisestä mallista, mutta niiden merkitys on tuotu esille sen laajennoksessa (DCC&U: 

An Extended Digital Curation Lifecycle-model) eksperttitietoutena ja toimialoja 

(domain models) kuvaavina malleina (Constantopoulos ym. 2010). Artikkelissa 

painotetaan kontekstien sosioteknisyyttä ja kontekstualisuuden merkityksen syväl-

listä ymmärtämistä sekä datan tuotantovaiheessa että sen digitaalisen elinkaaren 

aikana.  

Artikkelissa II esitellään myös viimeisimpiä arkeologian digitalisaatioon liit-

tyviä kehityskulkuja, joita ovat muun muassa uudet standardit, kaivausontologiat 
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ja kehittyvät (digitaaliset) infrastruktuurit Euroopassa. Lisäksi esitellään ja analy-

soidaan suomalaisten historiallisen ajan arkeologian kaivauksissa käytettyjen do-

kumentointilomakkeiden temaattisen sisällönanalyysin tulokset. Tapausesimerk-

kinä on käsitelty tämänhetkisten kerroskaivausmenetelmää hyödyntävien suoma-

laisten kaivausten lomakkeita ja niissä esiintyvien käsitteiden monimuotoisuutta. 

Tämä heterogeenisyys on tärkeä kehittämisen osa-alue tavoiteltaessa aineistojen 

digitaalista yhteistoiminnallisuutta ja keskinäistä ymmärrettävyyttä.  

Cultural Heritage and New Technologies (CHNT 2013) -konferenssiesitel-

mään pohjautuvassa artikkelissa III tutkitaan kansainvälisten ilmaisten ja avoimien 

web-tietojärjestelmien13 hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa ja aineiston hal-

linnan kansainvälisiä edellytyksiä. Tutkimuksen puitteissa ei ollut resurssien puut-

teen takia mahdollista tutkia arkeologiassa käytettyjä, kehitettyjä ja kaupallisia 

(maksullisia) ohjelmistoja tai tietojärjestelmiä (esim. Intrasis s.a. Ruotsissa, ks. ar-

tikkeli V). Ilmaisten aineistonhallintajärjestelmien ohella tarkasteltiin niiden aset-

tamia vaatimuksia aineistoille sekä järjestelmien yhteydessä hyödynnettyjä arkeo-

logisia ohjeistuksia. Järjestelmien ja ohjeistusten kautta kuvataan myös Suomen 

historiallisen ajan arkeologisten aineistojen nykytilaa ja tuodaan esille erityisesti 

dokumentointimenetelmiin liittyviä haasteita, jotka liittyvät arkeologiaan kansain-

välisesti. Suomessa ei arkeologiassa ole käytössä yhteisiä aineistonhallinta- tai jul-

kaisuohjelmistoja, joten nähtiin tärkeäksi tutkia aihepiiriä esimerkkitapauksen va-

lossa. 

Menetelmällisesti artikkelin III työ on ollut soveltavaa, koska aineisto- ja vaa-

timuslähtökohdat ovat Suomessa heterogeenisiä. Valittujen järjestelmien kuvausta 

ei siksi voi suorittaa systemaattisesti yhteisiin tietoteknisiin vaatimuksiin peilaten, 

kuten yleensä suunnittelu- ja kehitystyössä tehdään. Historiallisen ajan kaivausta 

tai Suomea koskevia vaatimuksia ei myöskään voi tuottaa puhtaasti tutkimukselli-

seen käyttöön. Suomessa vaatimuksiin vaikuttavat arkeologien tarpeiden ohella 

myös muisti-instituutiot ja arkeologiset ohjeet. 

Yksi saaduista tuloksista on, että mikäli jaettuja ohjelmistoja halutaan käyttää, 

Suomessa tarvitaan myös jaettua käsitteistöä ja menetelmällistä pohdintaa liittyen 

arkeologiseen dokumentointiin (artikkeli II). Vastaavia kehitysesimerkkejä löytyy 

                                                        
13 Avoimuus: avoimuudella viitataan ohjelmistojen ja web-tietojärjestelmien yhteydessä siihen, että oh-
jelmiston lähdekoodi on sen käyttäjien nähtävissä ja muokattavissa (avoimen lähdekoodin ohjelmisto). 
Lähdekoodi (ohjelmakoodi, source code): tietokoneohjelman tekstimuotoinen listaus, joka on kirjoitettu 
valittua ohjelmointikieltä käyttäen.  
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kansainvälisestä arkeologiasta. Lisäksi tarvitaan yleinen ohjeistus aineistojen digi-

taaliselle hallinnalle. Todennettiin, että jos ohjelmiston tai tietojärjestelmän käyttä-

jäkonteksti vaihtuu, niin se ei ole enää todennäköisesti optimaalisesti käytettä-

vissä. 14  Tähän ongelmaan on olemassa erilaisia ratkaisuja (ks. myös artikkeli 

II).15Analysoidut ohjelmistot on suunniteltu tukemaan sekä digitoituja että digitaa-

lissyntyisiä aineistoja, mutta suuret digitaalissyntyiset kaivausaineistot lisäävät 

myös arkeologisiin tietojärjestelmiin kohdistuvia haasteita.  

Artikkelin III aihepiiri liittyy artikkeliin II; tässä osuudessa historiallisen ajan 

kaivauksissa Suomessa käytettyä dokumentointimenetelmän käsitteistöä on käsi-

telty kehittämiskohteena kaivausdokumentointilomakkeiden sisällönanalyysin 

kautta (artikkeli II). Kehittämiskohteen valintaa perustelee se, että yleensä valittu 

dokumentointimenetelmä ja esimerkiksi lomakkeiden sisällöt vaikuttavat aineisto-

lajien sisältöön ja kokonaisuudessaan kerättyyn aineistoon. Jos esimerkiksi halu-

taan kehittää jaettu aineistonhallintajärjestelmä, tarvitaan kuvailuun nykyistä yhte-

näisempiä käsitteitä ja tapoja kuvata sisältöjä. Vaihtoehtoisesti järjestelmän täytyy 

olla käyttäjien projektikohtaisesti kustomoitavissa, joka toisaalta lisää käyttäjien 

tekniseen kompetenssiin kohdistuvia vaatimuksia (artikkeli III).  

Informaatiotutkimuksen alan journaaliartikkelina julkaistussa artikkelissa IV 

on tutkittu sisällönanalyysin keinoin arkeologista sisällönkuvailua. Laajempana 

kontekstina analyysille ovat tiedon organisointijärjestelmät (knowledge organi-

sation systems). Esimerkkinä on käytetty arkeologista löytötietotietokantaa. Artik-

keli perustuu alkuperäiselle tutkimusajatukselle. Se keskittyy erityisesti esittele-

mään pelastuskaivausaineistoihin liittyviä aineistokeskeisiä kehittämiskohteita, 

jotka yhdistyvät globaaleihin arkeologian kehittämiskohteisiin. Ajatus kehittämis-

kohteista jäi myöhemmin sivuun muun muassa tuolloin meneillään olleen suoma-

laisen arkeologian muisti-institutionaalisen kontekstin ja ohjeiden muutoksen takia 

(Aihetta käsitellään luvussa 4.3). Ei siis ollut tietoa siitä, miten toteutuva muutos 

                                                        
14 Käyttöönotto vaatisi tällöin ohjelmiston muokkaamista käyttötarpeita vastaavaksi. Artikkelissa on ku-
vattu, että kaivaus- ja dokumentointimenetelmät ovat Suomessa erilaisia kuin Iso-Britanniassa, jossa 
analysoitu ohjelmisto on kehitetty. Suomalaisessa kerroskaivauksessa dokumentoitavat stratigrafiset en-
titeetit tai yksiköt eivät vastaa Iso-Britannian vastaavia standardeja (Museum of London Archaeology 
Service, Archaeological site manual [MoLas] 1994), vaan vaihtelevat kaivauksesta toiseen, ja doku-
mentoitavat arkeologiset resurssit (aineistolajit) ovat monin tavoin erilaisia ja eri formaateissa. Haaste 
jaettujen ohjelmistojen käytölle Suomessa on se, että suomalaiset dokumentoitavat aineistot ja niiden 
entiteetit vaihtelevat kaivauksesta toiseen, eikä niitä voida kuvata, ei myöskään esimerkiksi matriisien 
tai karttojen osalta. Jaettuja ohjeita ei tästä näkökulmasta ole. Tätä on ongelmakenttää lähdetty ratko-
maan artikkelissa II.  
15  Kustomoinnin eli ohjelmistojen muokkauksen tasot (levels of software customisation) (URI: 
http://sgmlxml.net/sgmlxmlblogs/?p=199).  
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vaikuttaisi kaivauksiin ja aineistoihin. Kokonaisuutena artikkelin aihe on kuitenkin 

edelleen ajankohtainen.  

Artikkelissa IV pohditaan erilaisten terminologisten työkalujen, kuten sanasto-

jen, käsitteiden ja ontologioiden roolia aineistojen ja tiedon organisoinnissa. Sisäl-

lönkuvailun ohella myös rakenteen kuvailu on tärkeää digitaalisten aineistojen yh-

teistoiminnallisuutta ja ymmärtämistä ajatellen. On siis tarpeellista kuvailla esimer-

kiksi arkeologiset artefaktit systemaattisesti säilyttäen niiden uniikit piirteet, ja toi-

saalta on olemassa tarve kuvailun yhtenäisyydelle ymmärtämisen ja esimerkiksi 

tietokannan käyttömahdollisuuksien näkökulmasta. Molempien tarpeiden tulee 

täyttyä, jotta erityisesti suuret aineistot muodostuvat mielekkäiksi ja ne saadaan 

paremmin tutkimuksen käyttöön. Vaade sekä uniikkiudesta että yhtenäisyydestä on 

paradoksaalinen, ja sitä pyritään ratkomaan arkeologiassa uusien teknologioiden ja 

käsitteellisten välineistöjen avulla. Tällä hetkellä arkeologisten aineistojen kuvailu 

on Suomessa vapaata.  

Artikkelissa tuodaan esille se, miten aineistojen kerääminen, sisällöntuotanto 

ja organisointi sekä niihin liittyvä sosiotekninen konteksti voidaan nähdä näkökul-

masta riippuen eri tavoin ja miten nämä piirteet voivat olla erilaisten tavoitteiden 

kohteena myös liittyen organisointiin tai hallintaan. Sinänsä arkeologisia tiedon 

tuottamisen (knowledge production) prosesseja lienee tutkittu varsin vähän tiedon 

hallinnan tai organisoinnin näkökulmasta.  

Artikkeli V fokusoituu laajaan, kansainväliseen haasteeseen, joka liittyy kai-

vauksiin ja kaivausaineistoihin. Tämä haaste tunnetaan julkaisemattomien ja vai-

keasti käsiksi päästävien, ”harmaiden” kaivausraporttien ongelmana. Kirjallisia 

lähteitä käyttäen kuvataan digitaalisen kehityksen mahdollistamia sekä erityisesti 

arkeologian alalle kehitettyjä ratkaisuja liittyen harmaiden raporttien ongelmakent-

tään. Aihepiiriin lukeutuvat myös digitaalisten dataoriginaalien uudet julkaisumah-

dollisuudet ja niihin käsiksi pääsy. Nämä aiheet ovat erityisen relevantteja Suo-

messa. Lisäksi kuvataan arkeologeille osoitetun web-pohjaisen kyselyn tulokset. 

Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Suomen arkeologisten kaivausten aineistonhal-

linnan nykytilaa. Kyselyn tulokset esitetään luvussa 4.3.4.  
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2 Lähestymistapa  

Tässä luvussa käsitellään tutkimukseen valittua lähestymistapaa, käsitteellis-teo-

reettista viitekehystä ja erityisesti tieteidenvälisyyden roolia tässä tutkimuksessa. 

Toisin sanoen luvussa kuvataan näkökulma, jonka kautta tarkastellaan arkeologiaa 

tieteenä, sekä se, miten tutkimuksen viitekehys yhdistyy työn arkeologisiin lähtö-

kohtiin.  

2.1 E-tiede ja digitaaliset infrastruktuurit 

Tutkimuksen kohteena ovat arkeologian tieteen ja tuotettujen aineistojen sekä ar-

keologisten aineistojen tuotantoon liittyvien työkäytäntöjen väliset suhteet ja tämän 

suhteiston murros kuljettaessa kohti digitaaliseksi kutsuttua aikakautta (esim. 

Borgman 2007, arkeologiassa esim. Graeme ym. 2013). Tähän suhteistoon liittyvät 

myös aineistoja koskevat ohjeet ja standardit. Tutkimuksessa on lähestytty arkeolo-

giaa ja kaivausta globaalin digitalisaation ja siihen liittyvien sosioteknisten digitaa-

listen infrastruktuurien (Tilson ym. 2010) sekä e-tieteen näkökulmista (artikkelit I 

& II). Näiden lähestymistapojen avulla on mahdollista ymmärtää arkeologiaa tie-

teidenvälisestä näkökulmasta. Samalla kyetään näkemään ne arkeologian ominais-

piirteet, jotka ovat oleellisia esimerkiksi pyrittäessä prosessien digitalisointiin, uu-

denlaisten aineistoja koskevien tutkimusmahdollisuuksien luomiseen, aineistojen 

yleiseen infrastrukturoitumiskehitykseen tai muihin e-tiedeaikakauden tai digitaa-

lisen aikakauden tavoitteisiin.  

Käytetyt tieteidenväliset (tieteiden rajat ylittävät) käsitteet tarjoavat ennen 

kaikkea suunnittelu- ja kehitysnäkökulmia tai, voitaneen sanoa, linssin arkeologian 

tarkasteluun. Ne auttavat ymmärtämään esimerkiksi yksittäisen kaivauksen ja sen 

aineistotuotannon ja -hallinnan erityispiirteitä, merkitystä ja suhdetta kansallisen 

tai globaaliin arkeologian digitalisaation kehitykseen. Lisäksi tämä käsitteistö aut-

taa hahmottamaan rakenteita ja komponentteja, joita tarvitaan muodostettaessa yh-

teyksiä ja interaktioita arkeologian lokaalien ja globaalien tasojen välille. Käsitteet 

tukevat ymmärrystä sitä, kuinka globaalin digitalisaation vaikutus ulottuu arkeolo-

gian paikallisille tasoille, kuten valtioihin, instituutioihin ja kaivauksiin. On tosin 

huomattava, että vaikutuksen suunta voi olla myös päinvastainen, lokaalista kohti 

globaalia. Tieteidenvälistä käsitteistöä hyödynnettäessä arkeologia hahmottuu tie-

teenä tieteiden joukossa, minkä lisäksi käsitteistön valinnalla on etäännyttävä vai-

kutus pelkästään arkeologisesta näkökulmasta tapahtuvaan tarkasteluun. 



38 

E-tieteen on väitetty useilla tieteen aloilla, arkeologia mukaan lukien (Petro-

vich ym. 2011), muotoutuneen paradigmaksi. Tässä tutkimuksessa käytetyt tietei-

den rajat ylittävät käsitteet16 juontuvat pääosin sosioteknisistä tietojärjestelmätie-

teistä (esim. Tilson ym. 2010) ja tieteen ja teknologian tutkimuksesta (Star & Ruh-

deler 1994, 1996) sekä kehityskulusta, jota nimitetään e-tieteeksi (esim. Hey & 

Trefethen 2003). On huomattava, että samankaltaisista tavoitteista ja kehitysku-

luista puhutaan usein, kirjoittajan näkemyksistä ja mieltymyksistä riippuen, käyt-

tämättä käsitteitä kuten e-tiede tai digitalisaatio. Tämä koskee myös tieteidenvälisiä 

aloitteita (ks. esim. ALCS 2006, OECD 2013) ja arkeologiankin alaa.  

Tutkimuksen tavoitteena on ollut nähdä kaivaus, kaivausdata ja tuotettu ra-

portti sosioteknis-instituutionalis-kulttuuristen niihin liittyvien kontekstien 

(Bowker ym. 2010, ks. myös Star & Ruhdeler 1994, 1996) tuotteina ja digitaalisena 

datana. Samoin muun muassa hyödynnetyt teknologiat voidaan nähdä laajennetusta 

näkökulmasta, johon tulevaisuudessa myös Suomessa voivat liittyä digitaaliset inf-

rastruktuurit sekä e-tiede (ks. artikkeli I). Muun muassa kontekstien, aineistojen 

tuottajan sekä prosessien ymmärtäminen on tärkeää aineistoihin liittyvän digitaali-

seen kehitys- ja suunnittelutyön näkökulmasta.  

E-tieteelle on olemassa useita määritelmiä ja nimityksiä riippuen tieteenalasta 

ja lähestymistavasta (esim. Hey & Trefethen 2003, Ribes & Lee 2010). Niille on 

yhteistä digitaalisten aineistojen hyödyntäminen teknologioiden ja hajautuneiden 

vuorovaikutusmuotojen avulla. Nämä muodostavat toiminnolle ja käyttäjille infor-

maatio- ja yhteistoimintainfrastruktuureita, joita nimitetään erityisesti niiden laa-

jassa mittakaavassa tutkimusinfrastruktuureiksi. (Esim. Karasti ym. 2011: 31.) Täl-

laiset elektronisissa ympäristöissä toimivat infrastruktuurit ovat e-tieteen perusta 

mutta samalla yksi sen päätutkimuskohteista (esim. ALCS 2006, Ribes & Lee 2010, 

ks. artikkeli I). 

E-tiede ja eri nimillä tunnetut digitaalisissa ympäristöissä toimivat ja niissä 

muodostuneet infrastruktuurit mielletään usein keskenään synonyymeiksi (ks. 

ALCS 2006: 1). Nimitykset infrastruktuureille vaihtelevat tutkijoiden mieltymys-

ten mukaan; niitä kutsutaan muun muassa digitaalisiksi infrastruktuureiksi (Tilson 

ym. 2010), e-infrastruktuureiksi ja erityisesti Yhdysvalloissa kyberinfrastruktuu-

reiksi (esim. ACLS 2006, Hughes 2010: 195–196, Karasti ym. 2011). Infrastruk-

                                                        
16 Tieteidenvälisiä käsitteistöjä on muitakin kuten aiemmin mainitut data, informaatio ja tieto -käsite-
ketju. Yhtä lailla digitalisaatio on ilmiönä tieteidenvälinen ja yhteiskunnallinen prosessi. Myös tutki-
muksessa käytetyt menetelmät ovat eri tieteissä sovellettuja.  
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tuurilla tarkoitetaan yhteiskunnallista toiminnallista, usein huomaamatta käyttä-

määmme perusrakennetta, kuten tie- tai puhelinviestintäverkkoa (esim. Edwards 

ym. 2007: 1). Digitalisaatioon liittyen samankaltaisen infrastruktuurin aseman on 

saavuttanut internet (Tilson ym. 2010).17  

Artikkeleissa on käytetty lähtökohtana Yhdysvalloissa syntynyttä e-tieteen 

määritelmää, joka painottaa infrastruktuurin kokonaisvaltaisuutta. Tärkeässä roo-

lissa ovat sekä ihmiset että teknologiat eli sosioteknisyys. Lisäksi jaetut standardit, 

käytännöt, ohjeet ja informaatio sekä asiantuntijuus toimivat lähtökohtina, joihin 

perustuen voidaan suunnitella ja kehittää digitaalisia palveluja esimerkiksi tutki-

muksen tarpeisiin. E-tiede ja digitaaliset infrastruktuurit on siis määritelty sosiotek-

nisestä näkökulmasta jaetun informaation, osaamisen, käytäntöjen, standardien, 

palvelujen ja välineiden kerrostumaksi, joka on kehitetty erityisesti tutkimusta aja-

tellen, mutta ulottuu myös yleisiin yhteiskunnan tarpeisiin (ACLS 2006: 1, ks. 

myös artikkeli I): 

[--]the term cyberinfrastructure [alkup. kursiivilla] is meant to denote the 

layer of information, expertise, standards, policies, tools, and services that are 

shared broadly across communities of inquiry but developed for specific 

scholarly purposes [alkup. kursiivilla].  

Suomessa e-tieteestä ovat kirjoittaneet Karasti ym. (2011: 31):  

E-tiedekaudessa on kyse digitaalisille aineistoille, jaetuille teknisille resurs-

seille sekä hajautetuille vuorovaikutusmuodoille rakentuvasta tutkimuksen in-

formaatio- ja yhteistoimintainfrastruktuurista. Ilmiöstä puhutaan monilla ni-

millä: e-tiede, e-tutkimus, e-infrastruktuuri, kyberinfrastruktuuri, tiede 2.0 ja 

tutkimusinfrastruktuuri. 

He jatkavat: 

                                                        
17 1960-luvulla Yhdysvalloista alkanut internetin kehitystarina on poikkeuksellinen (Leiner ym 2012). 
Internetin kehitystä kuvaavat hyvin sen käyttäjien määrä ja osuus väkiluvusta. Joidenkin tilastojen mu-
kaan internetin käyttäjiä oli vuonna 1995 16 miljoonaa (0,4 % maailman väkiluvusta). Määrä on kasva-
nut vuoden 2005 loppuun mennessä 1018 miljoonaan, eli yli miljardiin (15,7 % maailman väkiluvusta). 
Heinäkuussa 2014 se on ollut 3035 miljoonaa eli yli 3 miljardia (noin 42,3 % maailman väkiluvusta), ja 
joulukuun 2014 osalta määrän on arvioitu kasvaneen noin 3079 miljoonaan (42,4 % maailman väkilu-
vusta). (Internet World Stats 2015, vrt. Internet society 2014: 30, 41, jonka mukaan määrä on lähesty-
mässä 3 miljardia.) Kuitenkin puolet maailman väestöstä on vielä internet-yhteyden ulkopuolella.  
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Ilmiön levittyä sosiaalitieteisiin ja humanistisiin tieteisiin puhutaan usein e-

tutkimuksesta, jossa korostuvat moninaiset digitaaliset informaatiovarannot – 

tietokannat, arkistot ja kokoelmat – sekä digitaalisiin aineistoihin nojaava ja 

kohdistuva tutkimus. (Karasti ym. 2011: 31 viittaa Unsworth ym. 200618.)  

Tiede 2.0-termillä puolestaan korostetaan, että tutkimusta tehdään yhä enem-

män hajautetun yhteistyön kautta käyttäen hyväksi digitaalisia tieto-, viestintä- 

ja yhteistyöinfrastruktuureja, kuten internetiä, sosiaalista mediaa ja virtuaali-

sia tutkimusympäristöjä. (Karasti ym. 2011: 31 viittaa Hunsinger ym. 2010.) 

On ymmärrettävä, että vaikka infrastruktuureilla tavoitellaan muun muassa tutki-

musmahdollisuuksien luomista uusien aineistojen, digitaalisten menetelmien sekä 

digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan yhteistyön avulla, toimivat tutkimuskäytän-

teiden perustana ja kasvualustana aina tieteiden omat sisäiset käytännöt ja traditiot, 

joilla on takanaan pitkä historia (ACLS 2015). Infrastrukturoitumiseen liittyviä ke-

hityskulkuja ei vielä tämän tutkimuksen alussa ollut näkyvissä Suomen arkeologi-

assa, joten yhtenä kiinnostuksen kohteena oli tutkia, näkyvätkö ne kansainvälisessä 

arkeologiassa, ja tulevatko ne mahdollisesti vaikuttamaan digitalisaation kautta 

myös Suomen arkeologiaan.  

Sosioteknisissä tietojärjestelmätieteissä e-tiede (ks. muut kohteet esim. Hey & 

Trefethen 2003, Ribes & Lee 2010, ks. artikkelit I & II) on määritelty tutkimukseksi, 

joka käyttää verkottuneita digitaalisia informaatioteknologioita ja suuria tietova-

rantoja sekä uusia välineitä tieteen tekemiseen. E-tiede tutkii myös muutosta, joka 

mahdollistuu informaatioteknologioiden avulla. Muutoksen seurauksia voivat olla 

digitaalisten kokoelmien ja tietokoneavusteisuuden mahdollistama yhteistyö, joka 

voi ulottua perinteisten tiede- tai toimialarajojen tai organisaatioiden ja valtionra-

jojen yli. Muutoksen myötä teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia da-

tan analysointiin, jakamiseen, havainnollistamiseen ja yhdistämiseen. E-tieteessä 

erityisen suureksi potentiaaliksi on nähty parantuneet tutkimusmahdollisuudet ha-

jautuneille käyttäjille, kun syntyy uusia datan käyttötapoja sekä datavarastoja ja 

käyttäjiä yhdistäviä järjestelmiä. Näiden tavoitteiden toteutumiseen tarvitaan laaja-

alaisia ja pitkäaikaisia hankkeita, jotka liittyvät usein digitaalisten infrastruktuurien 

kehitystyöhön. (Ribes & Lee 2010: 231–233, ks. artikkeli I.)  

                                                        
18 Karastin ym. (2011) viittaama Unsworth ym. (2006) on tässä työssä nimetty ACLS:ksi (2006).  
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Nykyään vakiintuneen käsityksen e-tieteestä ja käsitteen digitaalisen datan tul-

vasta muotoilivat Hey ja Trefethen (2003, Hey ym. 2009b). E-tiede on alkuaan syn-

tynyt muun muassa big data -resursseja19 automatisoidusti keräävien ja tarvitsevien 

teknis-luonnontieteellisten tieteiden analyyttisiin tarpeisiin (Hey & Trefethen 

2003). Se syntyi internetin ja uusien, automaattisen datan keräämisen hajanaisista 

aineistoista mahdollistavien teknologioiden sekä digitaalisen datan kasvun myötä-

vaikuttamana. 

 E-tiede oli alkuaan erityisesti laskennallisuutta keskeisesti hyödyntävä tiede 

(Hey & Trefethen 2003, Hey ym. 2009b), mikä on pitkään vaikuttanut sen luon-

nehdintaan. Tästä lähtökohtaisesta näkökulmasta e-tiedettä on kutsuttu myös nel-

jänneksi tieteen paradigmaksi, jossa jaetut teknologiat, dataintensiivisyys ja tie-

teidenvälinen yhteistyö on nähty erityisen vaikuttavina tekijöinä uusille tieteelli-

sille tuloksille (Hey ym. 2009a: xvii–xxxi). Dataintensiivisyydellä tarkoitetaan 

muun muassa edellä mainittua big data -aineistoihin kohdistuvaa laskentaa ja ana-

lysointia. Siihen sisältyy myös digitaalisen datan tallentaminen ja digitaalisen datan 

elinkaaren hallinta (curation) (Bell 2009: xii–xii, ks. myös Higgins 2008). Usein, 

myös Suomessa, e-tiede yhdistetään grid-infrastruktuurihankkeisiin (Opetusminis-

teriö 2007, Suomen Akatemia 2006, 2009). Grid-infrastruktuureilla20 tarkoitetaan 

tietoverkkojen mahdollistamaa pääsyä hajallaan sijaitseviin data- ja laskentaresurs-

seihin. Tällöin tutkimuksen tarpeisiin voidaan esimerkiksi hyödyntää maantieteel-

lisesti hajautettuja supertietokoneita tai verkottuneita henkilökohtaisia tietokoneita 

(personal computer, PC) ja niiden laskentatehoa (grid computing, grid technologies) 

(esim. Suomen grid- ja pilvilaskennan21  infrastruktuuri FGCI, CSC 2004 s.a.a). 

Grid-infrastruktuuria hyödyntäen voidaan kerätä dataa hajallaan sijaitsevista ai-

neistoista, ja dataresursseja voidaan yhdistää monimuotoisiin ja -tieteellisiin tarpei-

siin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

                                                        
19 Big data: suurten hajallaan sijaitsevien digitaalisten datamassojen keräämistä, hallinnointia ja analy-
sointia, jossa hyödynnetään tietoteknisiä ja usein tilastotieteellisiä menetelmiä.  
20 Grid (informaatioteknologiassa): hajautetun laskennan muoto, jossa joukko usein maantieteellisesti 
hajautuneesti sijoittuneita tietokoneita ja löyhässä yhteydessä olevia tietokoneita, muodostaa "virtuaali-
sen supertietokoneen". Grid-laskenta (grid computing): usean hajautetusti sijaitsevan tietokoneen las-
kentaresursseja käytetään tietyn tehtävän suorittamiseen. Tyypillisesti gridiin kuuluvat tietokoneet suo-
rittavat kukin tiettyä, omaa laskennallista tehtäväänsä  
21Pilvilaskenta (cloud computing) ja -palvelut (cloud services): Internetissä (pilvessä) tapahtuvaa ha-
jautetettua laskentaa, palvelujen kehitystä ja käyttöä. Käyttäjä ei näe teknisiä yksityiskohtia, vaan hyö-
dyntää haluamiaan palveluja internetin ”yli”.  
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Usein puhutaan globaalista kehityksestä liittyen big data -aineistoihin (Hey & 

Trefethen 2003), avoimeen dataan,22 linkitettyyn dataan (linked data, web of data) 

ja semanttiseen webiin (semantic web)23 (esim. W3C 2015a, 2015b). Lisäksi voi-

daan hyödyntää tai kehittää uusia digitaaliteknologioita ja analyysitapoja sekä toi-

mia uusissa digitaalisissa (virtuaalisissa24) tutkimusympäristöissä (esim. Hey ym. 

2009b, ks. Suomessa Karasti ym. 2011, Suomen Akatemia 2006, 2009). Näin muo-

dostuu pohja uudenlaisten tutkimusinfrastruktuurien kehittymiselle. Tämä kehitys 

tai muutostila on käynnissä eri tavoin monissa tieteissä kuten esimerkiksi humanis-

tissa ja yhteiskuntatieteissä eli yleistäen sanottuna ihmistieteissä (esim. ACLS 2006, 

OECD 2013). Internet-teknologiat ja hajautetut ympäristöt mahdollistavat myös 

pilvipohjaisten järjestelmien kuten pilvipalvelujen hyödyntämisen (W3C 2012). 

Informaatioinfrastruktuureja on tutkittu ja teoretisoitu jo kauan pienemmillä ja 

marginaalisemmilla informaatioteknologioihin liittyvillä tutkimusalueilla, kuten 

tieteen ja teknologian tutkimuksen alalla, koskien laaja-alaisia ja hajautuneita or-

ganisaatioympäristöjä (Edwards ym. 2007, Ribes & Lee 2010, Star & Ruhdeler 

1994, 1996, ks. myös Hanseth & Monteiro 1998). Hiljattain myös informaatiotek-

nologiseen valtavirtatutkimukseen kuuluvassa sosioteknisissä tietojärjestelmätie-

teissä on tunnistettu sosioteknisten digitaalisten infrastruktuurien (Tilson ym. 2010, 

ks. artikkeli I) käsitteen tarve, ymmärtämisen arvo sekä infrastruktuurien globaali 

kehittyminen. Lähestymistapaa on tosin sovellettu pääasiassa liike-elämän tarpei-

siin (esim. Tilson ym. 2010). Tämä tutkimussuuntaus nojautuu tieteen ja teknolo-

gian alalla syntyneisiin käsityksiin sosioteknisistä informaatioinfrastruktuureista. 

Digitaaliset infrastruktuurit nähdään teknisten infrastruktuurien, sosiaalisten sään-

nösten ja organisaatiokäytänteiden muodostamina kokonaisuuksina. Toisin sanoen 

ne ovat sidoksissa sosioteknisiin ja myös kulttuuris-institutionaalisiin konteksteihin 

(Bowker ym. 2010).  

                                                        
22 Avoin data (open data): On dataa tai tietovarantoja, jotka ovat vapaasti käytettävissä ja uudelleenja-
ettavissa, usein vähintään sillä ehdolla, että alkuperäiselle tekijälle annetaan tunnustus. Avoimella da-
talla voi olla myös erilaisia muita käyttöehtoja.  
23 Semanttinen web: Tietokoneelle ymmärrettäviä, semanttisia tietosisältöjä, joiden yhdistäminen ja yh-
teistoiminnallisuus toteutetaan toisiinsa (linked data, web of data) käsitteiden merkityssuhteita hyödyn-
täen (semantic interoperability). Data julkaistaan erilaisten verkkopalvelujen kautta (web service). Lin-
ked open data viittaa puolestaan siihen, että yhdistetyt tietosisällöt ovat avoimesti käytettävissä. Semant-
tisella webillä tai semanttisella verkolla (semantic web) ymmärretään ne teknologiat ja merkintäkielet, 
jotka mahdollistavat koneluettavien dokumenttien luonnin. Koneluettavat dokumentit mahdollistavat 
vision älykkäästä webistä, jossa data on sekä ihmiselle että koneelle luettavaa ja yhdistettyä ja jossa 
palvelut ovat nykyistä käyttäjäystävällisempiä. Käsitteiden merkityksen luomiseen voidaan käyttää au-
tomatisoituja teknologioita, mutta tarvitaan myös ihmisiä merkitysten luojiksi.  
24 Virtuaalinen: Internet-käytön yhteydessä käytetään viittaamaan palveluihin, jotka toteutetaan tietoko-
netta käyttäen, internet-välitteisesti. Käytetään myös materiaalisuuden vastakohtana. 
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Suunnittelun (design) ja teknisen kehitystyön (engineering) sekä niihin liitty-

vien tutkimuksen ja menetelmien näkökulmasta kontekstuaaliset tekijät – sekä so-

siaaliset että tekniset seikat – on otettava huomioon onnistuneen lopputuloksen saa-

vuttamiseksi (Edwards ym. 2007: 6). Borgmanin (2007) mukaan sosiotekninen lä-

hestymistapa sisältää myös sen, että infrastruktuuri luodaan lähinnä informaatiota 

varten (infrastructure for information), ja se pyrkii ymmärtämään informaation or-

ganisoitumisen mekanismeja ottamalla huomioon informaation sosiaalisen kon-

tekstin. Humanistisissa e-tieteissä informaatioinfrastruktuuri on puolestaan nähty 

ennemminkin laajana tai globaalina (teknisenä) kehysrakenteena, joka mahdollis-

taa datan ja dokumenttien vaihdon välineiden ja palvelujen avulla (infrastructure of 

information). (Borgman 2007: 42–43.) 

Sosioteknistä e-tiedettä kuvataan usein sen lupausten kautta. Nämä lupaukset 

liittyvät infrastrukturoitumiseen prosessina ja sen myötä digitaalisille aineistoille 

digitaalisissa ympäristöissä avautuviin mahdollisuuksiin. Lupausten toteutuminen 

on kuitenkin harvoin ongelmatonta ja vaatii pitkäjänteistä suunnittelu- ja kehitys-

työtä. E-tiede lupaa muuttaa ja luoda uusia mahdollisuuksia tutkimukselle (1) yh-

teisön tai tieteiden rajat ylittävän yhteistyön avulla, (2) tuottamalla tietokonepoh-

jaisia (computer driven) digitaalisesti analysoitavia aineistoja ja (3) havainnollista-

misen, analyysin ja digitaalisen datan integroinnin avulla. (Ribes & Lee 2010: 231–

233, 235.) Arkeologiassa uudet digitaaliset aineistot pohjautuvat myös uusien digi-

taaliteknologioiden mahdollistamaan dokumentointiin ja digitaalissyntyisiin ai-

neistoihin. Tavoitteena on hyödyntää verkottuneita digitaalisia teknologioita, digi-

talisoituneita prosesseja ja yhteiskunnan digitalisoitumisen luomia mahdollisuuk-

sia esimerkiksi tutkimukseen, yhteistyöhön, datan jakamiseen ja julkaisemiseen. 

Digitaalisten teknologioiden ymmärretään tässä yhteydessä kattavan tieto- ja infor-

maatioteknologiat, ohjelmistot ja tietojärjestelmät. (Artikkelit I & II.) 

Usein e-tieteen ja digitalisaation tarpeellisuutta tuodaan julki tuottamalla kan-

sallisia tai kansainvälisiä, usein tieteidenvälisiä aloitteita (esim. ACLS 2006, 

OECD 2013, Transatlantic Platform 2015) tai käynnistämällä aiheeseen liittyviä 

hankkeita (esim. artikkelit II & V, ks. myös Williford & Henry 2012), jotka liittyvät 

useimmiten laajoihin tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin ja digitaalisiin aineistoi-

hin. Näille hankkeille ja aloitteille yhteisiä yleisen tason päämääriä ja haasteiden 

ratkaisemiseen liittyviä teemoja ovat esimerkiksi yhteiskuntatieteiden (social 

sciences) ja laajemmin humanististen tieteiden aineisto- ja tutkimusinfrastruktuu-

rien näkökulmasta (1) uusien aineistomuotojen ja myös monitieteisen tutkimuspo-

tentiaalin ymmärtäminen, (2) relevanttien aineistojen löytäminen ja niihin pääsyn 

kehittäminen sekä datan avoimuus, (3) omistusoikeuteen ja eettisyyteen liittyvät 
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kysymykset, aineistojen yhdistäminen ja linkittäminen sekä integrointi eli yhteis-

toiminnallisuuden mahdollisuuksien kautta, (4) aineistojen vertailtavuus sekä ai-

neistojen hallinnointi ja arkistointi (digitaalinen pitkäaikaissäilytys)25 sekä näihin 

liittyvien menettelytapojen ja infrastruktuurien kehittäminen. Lisäksi tavoitteena 

mainitaan toistuvasti aineistojen jakamisen kehittäminen, myös kansainvälisesti. 

(OECD 2013.) Aineiston jakamiseen liittyy myös siihen liittyvän uudelleenkäyttö- 

ja tutkimuspotentiaalin lisääminen.  

Laajat projektit voivat usein luoda vain yleisiä päämääriä, jolloin tieteenalojen 

erityispiirteet ja tutkimusprojektien reunaehdot monimutkaistavat huomattavasti 

päämäärien tavoittamista. Tällöin tarvitaan uusia näkemyksiä siitä, mitä tutkimus 

voi olla digitaalisten teknologioiden, aineistojen sekä analyysimenetelmien ja työ-

kalujen valossa. On myös pohdittava, miten digitalisaatio muuttaa tai vaikuttaa tut-

kimukseen, työkäytäntöihin ja aineistoihin sekä projekteihin. Käytännön tasolla 

kohdataan moninaisia haasteita: aineistoja ei osata hyödyntää, tai niitä ei saada 

käyttöön, aineistoihin liittyy omistusoikeuskysymyksiä tai eettistä herkkyyttä, ai-

neistot eivät vastaa tutkijoiden moninaisista intresseistä juontuviin tutkimuskysy-

myksiin, tai tietotekninen kompetenssi puuttuu. Myös aineistoihin liittyvät julkai-

sut ja arkistolähteet sekä niiden linkittäminen esimerkiksi kaivausaineistoihin ja ar-

keologiseen tutkimukseen muodostavat keskeisen ongelma- ja tehtäväkentän (esim. 

artikkelit II & V).  

Arkeologiassa ja humanistissa tieteissä e-tiede, digitaaliset infrastruktuurit ja 

tutkimusintressit saavat siis nykyään omia muotojaan, määrityksiään ja täsmennyk-

siään tieteenalojen erityispiirteiden kautta. Tulevaisuudessa kehitys lienee entistä 

monimuotoisempaa eri puolilla maailmaa ja erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa. 

Arkeologiaa koskien e-tieteen käsitteistöä on hyödynnetty kuvattaessa arkeologian 

työkäytäntöjä (esim. Huvila 2006: 32–33, Selhofer & Geser 2014: 24, Shanks 2007, 

ks. artikkeli II). Arkeologian näkökulmasta informaation ohella oleellisia infra-

struktuurin osakomponentteja ovat data ja raakadata (raw data)26.  

 Useilla tieteenaloilla, kuten arkeologiassakin, on tunnistettu hajanaisten ja mo-

nimuotoisten aineistojen ongelmallisuus vertailun, ymmärtämisen ja saatavuuden 

osalta. Siksi tavoitteena on ollut suunnitella ja toteuttaa digitaalisiin ympäristöihin 

                                                        
25 Digitaalinen pitkäaikaissäilytys (digital long-term preservation): Digitaalisessa muodossa olevan ai-
neiston säilytystä (huolenpitoa eli kuratointia), joka on luonteeltaan pitkäaikaista tai pysyvää. Kuratointi 
(digital curation) pitää sisällään muun muassa aineiston ylläpitämisen kuten tarvittavat (tiedostojen) 
muunnokset ja päivittämisen.  
26 Raakadata: käsittelemätöntä tai jalostamatonta dataa, jota voidaan tuottaa monin eri tavoin eri tieteissä 
ja aloilla.  
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infrastruktuureja, jotka luovat edellytyksiä tutkimukselle. Tämä voi tapahtua esi-

merkiksi aineistoja integroimalla, kehittämällä niiden yhteistoiminnallisuutta tai ai-

neistoihin pääsyä helpottamalla (Kintigh 2006a, 2006b, Snow ym. 2006). 

 Mittakaavallisesti digitaalinen infrastruktuuri voidaan käsittää pienemmäksi-

kin: ruohonjuuritason prosessit, kuten kaivaus, muodostavat kansallisten tai glo-

baalien projektien ja infrastruktuurien ohella merkityksellisen arkeologisen ”ana-

lyysiyksikön” aineiston myöhempiä uudelleenkäyttömahdollisuuksia ajatellen. 

Koska tämä ruohonjuuritaso muodostaa perustan laajemmille, aineistojen hyödyn-

tämismahdollisuuksia kehittäville projekteille, on tässä tutkimuksessa tarkasteltu 

kaivausprosessia kehittämisen näkökulmasta. Esimerkiksi yksittäinen kaivaus voi-

daan siis nähdä informaatioinfrastruktuurina tai digitaalisena infrastruktuurina, 

joka on datan eli aineiston keräämisen, luonnin ja hallinnan alkupiste (ks. artikkelit 

I & II). Edelleen se on yksittäisenä infrastruktuurina kaivaukseen liittyvän digitaa-

lisen aineiston elinkaaren näkökulmasta (ks. esim. Higgins 2008) lähtökohta aineis-

ton myöhemmille vaiheille. Kaivauksen aikana luodaan myös perusta aineiston di-

gitaaliselle pitkäaikaissäilytykselle, ymmärtämiselle, uudelleenkäytölle sekä yh-

teistoiminnallisuudelle eli laajemmalle infrastrukturoitumiselle. E-tiede mielletään 

usein infrastruktuureiksi ja niiden tutkimukseksi, mutta se pitää sisällään myös tie-

teidenvälisen yhteistyön lisäämisen tavoitteet ja digitaalisen kuratoinnin, joka on 

digitaalisen datan elinkaaren hallintaa ja datan ylläpitoa tutkiva tieteenala.  

2.2 Digitalisaatio ja digitaaliset infrastruktuurit 

Kuten edellä on kuvattu, e-tieteen kehitys edellyttää digitalisaatiota, ja digitaalinen 

kehitys on mahdollistanut muun muassa digitaalisten infrastruktuurien kehittymi-

sen modernissa maailmassa. Tämä kehityskulku vaikuttaa myös sosiaalisiin raken-

teisiin ja muuttaa niitä. Esimerkiksi sosioteknisten tietojärjestelmätieteiden alalla 

(Tilson ym. 2010) on tutkittu ja kuvattu vallitsevaa suuntausta tieteen ja teknolo-

gian alan klassisiin käsityksiin nojaten (Star & Ruhdeler 1996, ks. myös Edwards 

ym. 2007) ja yhteiskunnan eri osa-alueita – tieteitäkin – koskien (Tilson ym. 2010: 

749, ks. myös luku 2.1).  

Sosioteknisissä tietojärjestelmätieteissä digitalisaatio on mielletty hyvin laa-

jalle levinneeksi ja kokonaisvaltaiseksi sosiotekniseksi prosessiksi. Sen nähdään 

liittyvän uusien digitaalisten teknologioiden ja palveluiden yleistymiseen sekä nii-

den lisääntyvään hyödyntämiseen kaikilla yhteiskunnan alueilla. Tämä kehitys 

vuorostaan kasvattaa digitaalisten aineistojen määrää ja monimuotoisuutta. Aineis-

toja ja palveluja hyödynnetään ja kehitetään tietoverkkojen, kuten internetin, kautta, 
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ja niiden merkitys kasvaa. Tällöin web-teknologiat ja niihin liittyvät rakenteet, si-

sällöt ja palvelut voivat muuttua infrastruktuurien kaltaisiksi. (Tilson ym. 2010.) 

Edellä kuvattu kehitys hämärtää perinteiset organisaationaliset ja institutionaa-

liset rajat esimerkiksi liike-elämässä (Tilson ym. 2010), muisti-instituutioissa 

(Bowker 2005) ja tieteissä (Borgman 2007, Ribes & Lee 2010), ja se vaikuttaa 

muisti- ja tutkimuskäytäntöihin (Bowker 2005). Kehityskulku vaatii toimiakseen 

vakaan teknologisen perustan ja kontrollointia (esim. Edwards ym. 2007, Star & 

Ruhdeler 1994, 1996, Tilson ym. 2010) sekä jaettuja rakenteita tai standardeja 

(esim. Bowker & Star 1999, Tilson ym. 2010). (Ks. myös artikkeli I.) 

Digitalisaatio liitetään siis käsitteenä yhteiskunnalliseen kehitykseen, joka on 

erotettu pelkästään teknisistä prosesseista kuten digitoinnista. Tämän kehityksen 

mahdollistavat ja sitä edesauttavat halpenevat teknologiat ja niiden lisääntyneet 

käyttömahdollisuudet sekä digitaalisen datan määrän kasvu ja monimuotoistumi-

nen, jotka muuttavat yhteiskuntaa ja sen sosiaalisia rakenteita. Muutos on mahdol-

listanut myös uudenlaisten yhteiskuntarakenteiden, digitaalisten infrastruktuurien, 

muotoutumisen. Tällä hetkellä ne perustuvat muun muassa internet-tietoverkkoon 

ja sen tunnetuimpaan palveluun, World Wide Webiin. Digitalisaation puitteissa tek-

nisiä resursseja sovelletaan laajoihin sosiaalisiin ja institutionaalisiin konteksteihin, 

jolloin ne infrastrukturoituvat. (Tilson ym. 2010: 748–753, ks. myös Roaleven 

2014.) 

Digitalisaatio ja sen osakomponentit ovat kehitysilmiöinä jatkuvan muutospai-

neen alaisia (Tilson ym. 2010: 749, ks. myös Edwards ym. 2007). Liike-elämä-

orientoituneet lähteet käsittelevät digitalisaatio-käsitteen alla usein myös sen muu-

tosta, luonnetta ja digitalisaatioon liittyviä odotuksia. Informaatioteknologiaan kes-

kittynyt tutkimus- ja konsulttiyritys Gartner (2014b) on kuvannut globaalia digita-

lisaatiota informaatioteknologioiden ja yritysten näkökulmasta. Tehdyn selvityksen 

mukaan digitaalisuus ja digitalisaatio ovat nyt yritystoiminnan keskiössä. Vaihetta 

ovat edeltäneet informaatioteknologioihin liittyvät käsityöläisyyden (IT crafts-

manship) ja teollistumisen vaiheet (IT industrialization). Toisin sanoen digitalisaa-

tio ja nykyisyys esitetään informaatioteknologisoitumisen historian kypsimmäksi 

ja kehittyneimmäksi vaiheeksi (kuten arkeologian alalla kyberarkeologia [Forte 

2014]. Neuroarkeologia on mainittu tulevaisuuden arkeologian mahdollisuutena 

[Forte 2015], ks. luku 4.1.2). Tulevaisuudessa nykytilanne voidaan luonnollisesti 

nähdä muussakin valossa. Tulevaisuuden kehityskulkuja ennakoivia trendejä ja 

megatrendejä kuvataan tarkemmin luvussa 5.3. 
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Digitalisaation kehityskulun kuvauksen perustana on käsitys erilaisista infra-

struktuureista yhteiskunnallisen toiminnan perusrakenteina. Esimerkkejä infra-

struktuureista ovat vaikkapa tie- ja viemäriverkosto sekä myös erilaiset modernin 

yhteiskunnan ilmiöt: 1800-luvulta alkaen rautatiet, höyry ja sähkö sekä sittemmin 

1900-luvulla jokapäiväiseen käyttöön otetut televisio, puhelin ja radio. Näistä vii-

meksi mainitut perustuivat alkuaan analogiselle toiminnalle ja niihin liittyvien pal-

velujen tuottajat toimivat toisistaan erillään. Lisäksi fyysiset laitteet ja niiden käyt-

tämät tallennusmediat ja välitysformaatit olivat jokaisella palvelulla erilaiset. Tie-

tokoneiden yleistyminen ja digitointitekniikoiden kehittyminen muutti tilannetta 

radikaalisti. Digitoinnin seurauksena kaikki välitettävä data on pohjimmiltaan sa-

massa muodossa, sarjana nollia ja ykkösiä, jolloin se on – ainakin periaatteessa – 

prosessoitavissa millä tahansa digitaalisen signaalin prosessointiin tarkoitetulla 

teknologia-alustalla. 

Jatkuva kehitys on mahdollistanut edistyneiden laitteiden ja viestintäteknolo-

gioiden käyttöönoton ja arkipäiväistymisenkin. Digitaalisten infrastruktuurien ke-

hittyminen vaatii kuitenkin teknologioiden kehityksen ja hyödyntämisen ohella 

myös (sosiaalisen) ajattelutavan muutoksen. Tämän vuoksi digitalisaatio voidaan 

nähdä sosioteknisenä kehityskulkuna. (Tilson ym. 2010: 749–750.) Digitalisaation 

ja digitaalisten infrastruktuurien kehittymisen keskeinen mahdollistaja on Internet-

tietoverkko (ibid.: 750):  

[--] digital technologies made truly infrastructural once the power of cheaper, 

smaller, and more powerful computers escaped from corporate backrooms, and 

more neutral general-purpose digital networks (e.g., the Internet) emerged.  

Laitteet, ohjelmistot ja sovellukset ovat halventuneet, ja niiden kyky prosessoida 

dataa sekä kommunikoida keskenään on parantunut. Tämä on mahdollistanut lait-

teiden lähentymisen (device convergence) verkoissa. Laitteiden lähentyminen puo-

lestaan on toiminut verkkojen lähentymisen (network convergence) mahdollista-

vana tekijänä. Tämän prosessin aikana ja seurauksena myös sosiaaliset infrastruk-

tuurit saattavat muotoutua uudelleen. Tällöin mahdollistuu esimerkiksi teollisuu-

den ja markkinoiden lähentyminen (industry and market convergence) myötä ge-

neratiivisuus (generativity). Generatiivisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä ih-

misten, ryhmien ja organisaatioiden kykyä luoda yhdessä teknologioita, palveluja 

ja sisältöä jonkin jo olemassaolevan teknologian pohjalta. Uudet palvelut voivat 

esimerkiksi generoida, koota ja uudelleenjakaa tietovarantojen ja digitaalisten inf-

rastruktuurien pohjalta informaatiota, jota verkossa on saatavilla. Lisäksi palvelut 
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voivat tukeutua hakupalveluihin, jotka vuorostaan hyödyntävät dataan ja meta-

dataan27 liittyviä standardeja. (Tilson ym. 2010: 750.) Kehitykseen sisältyy siis mo-

nimutkainen teknologioiden, tietojärjestelmien ja standardien ja niiden yhteistoi-

minnallisuuden kehitys.  

Generatiivisuus on luonut edellytykset palvelujen lähentymiselle (service con-

vergence) sekä palveluiden ja informaation verkkovälitteiselle käytölle. Toisaalta 

se mahdollistaa myös palveluiden eriyttämisen (service divergence), jolla tarkoite-

taan esimerkiksi erilaisten palveluiden tarjoamista erilaisille asiakkaille tietoverk-

koja hyödyntäen. Lisäksi on luotu pohja laajemmalle osallistuvuudelle (participa-

tion) ja uusille palveluille sekä markkinoille. (Tilson ym. 2010: 750.)  

[--] A new kind of unbounded service divergence has emerged, enabled by (a) 

lower costs and global reach encouraging wide participation in service pro-

duction and distribution (e.g., open source), and (b) new market conditions 

created by multisided markets. (Tilson ym. 2010: 750.) 

Digitalisoitunut ja verkottunut maailma sekä generatiivisuus mahdollistivat siis di-

gitaalisten infrastruktuurien syntymisen. Tämä kehityskulku jatkuu edelleen ja saa 

uusia muotoja. Se on myös muuttanut yhteiskuntaa epästabiilimpaan suuntaan ja 

tuottanut uutta sosiaalista ja institutionaalista järjestystä. Se, kuka tai mikä taho 

hallitsee informaation tuottamiseen liittyviä palveluja, on noussut oleelliseen ase-

maan. Tässä yhteydessä voidaan puhua digitaalisesta lähentymisestä (digital con-

vergence), jolloin termi käsittää digitaalisten infrastruktuurien kasvun taustatekijät 

ja seuraukset sekä digitaalisten infrastruktuurien erottamattomuuden samassa yh-

teydessä syntyneistä sosiaalisista infrastruktuureista. (Tilson ym. 2010: 750, ks. 

myös artikkeli I.)  

[--] This has resulted in fast shifting trajectories among coevolving digital in-

frastructures and new forms of social and institutional order, which have sig-

nificantly widened struggles around who will control of the creation and offer-

ing of new information-based services. In this context, the term digital conver-

gence denotes the wideranging effects of the organic growth of digital infra-

structures, the processes by which they come about, and the inseparability of 

digital infrastructures from new forms of social infrastructure. (Tilson ym. 

2010: 750.)  

                                                        
27 Metadata: Aineistoa kuvaileva tieto. Voi kuvailla aineiston sisältöä, rakennetta ja kontekstia sekä ai-
neistojen hallintaa ja käsittelyä koko sen elinkaaren ajalta.  
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Yleisessä informaatioteknologisessa keskustelussa digitaalisella konvergenssilla 

viitataan siihen, että digitoitujen aineistojen ja tietoverkkojen kehittymisen ansiosta 

erilaisilla laitteilla voidaan esimerkiksi varastoida ja toistaa samaa multimediasisäl-

töä. Toisaalta sillä tarkoitetaan myös tietoverkkojen, teknologioiden ja sisältöjen 

lähentymistä samaan laitteeseen kuten esimerkiksi älypuhelimeen, tv:hen tai di-

giboksiin. 28 (Ks. esim. tekninen konvergenssi -käsitteen käyttö Suomen Akatemia 

2006: 18.) Tilson ym. (2010) siis laajentavat yleensä varsin teknologisesti väritty-

neen käsitteen merkitystä sosiotekniseen suuntaan.  

Sosioteknisissä tietojärjestelmätieteissä digitaaliset infrastruktuurit on määri-

telty myös informaatioteknologioiden, sovellusten ja järjestelmien laajennukseksi. 

Määrittelyn mukaan ne käsittävät esimerkiksi organisaatioiden tai yhteiskunnan 

erilaiset informaatioinfrastruktuurit ja toiminnot, jotka mahdollistavat digitaalisten 

infrastruktuurien kehittymisen (Tilson ym. 2010: 748, ks. artikkeli I). Ne on 

määritelty seuraavasti (Tilson ym. 2010: 1 viittaa Hanseth & Lyytinen 2010: 4):  

[--] shared, unbounded, heterogeneous, open, and evolving sociotechnical sys-

tems comprising an installed base of diverse information technology capabili-

ties and their user, operations, and design communities [--].  

Digitaaliset infrastruktuurit siis ylittävät perinteisten tietojärjestelmien ja sovellus-

ten asettamat rajat. Ne voivat entiteetteinä olla muun muassa organisaatioita, yri-

tyksiä ja teollisuutta, alueellisia, kansallisia tai globaaleja, ja ne perustuvat tekno-

logioiden lisääntyvälle käytölle ja saatavuudelle. (Tilson ym. 2010: 748–750.) 

Tieteen ja teknologian sekä sosioteknisten tietojärjestelmätieteiden aloilla di-

gitaaliset infrastruktuurit nähdään sosioteknisinä ilmiöinä, joita ei voi määritellä 

pelkästään niiden toimintojen kautta (vrt. esim. tietojärjestelmiin) tai rajojen kautta 

(kuten sovellukset). Infrastruktuurit kuvataan sen sijaan suhteiden kautta rakentu-

viksi (relational), dynaamisiksi ja pitkäaikaisiksi (Tilson ym. 2010: 749, ks. myös 

Star & Ruhdeler 1996: 113). Niitä ymmärretään ja tutkitaan esimerkiksi organisaa-

tioille ominaisten laadullisten prosessien analysoinnin ja prosesseja määrittelevien, 

käyttäytymistä säätelevien standardien kautta. (Bowker & Star 1999, Edwards ym. 

2007, ks. myös artikkeli I.)  

Uusin tietojärjestelmätieteiden valtavirtatutkimus, kuten Tilson ym. (2010), 

joka tutkii ja teoretisoi esimerkiksi internetiä, pyrkii digitaalisten infrastruktuurien 

tutkimuksessa lähtökohtaisesti kokonaisvaltaisiin päätelmiin. Vastaavalla tavalla 

                                                        
28 URI: http://en.kioskea.net/faq/27026-what-is-digital-convergence. 
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laskennalliset tieteet pyrkivät näkemään kokonaisuuden mallintamalla tai visuali-

soimalla digitaalisia infrastruktuureja kuten internetiä (Vespignani 2012). Tieteen 

ja teknologian tutkimus puolestaan tarkastelee usein digitaalisten infrastruktuurien 

kehitystä ja elinkaarta sekä pyrkii kuvailemaan niitä, niiden yleisiä toimintoja ja 

toimintojen rikkautta (esim. Edwards ym. 2007, Ribes & Lee 2010: 233–242, Star 

& Ruhdeler 1996, ks. myös Pedersen 2013).  

Monimuotoisten, tieteidenvälistä yhteistyötä tukevien infrastruktuurien kehit-

tymisen edellytyksiä ovat paitsi yhteistyötä ja yhteistoiminnallisuutta tukevat tek-

nologiat myös eri alojen toimijoiden sekä heidän työkäytäntöjensä ja -kulkujensa 

perinpohjainen tuntemus. Viimeksi mainittu kattaa sekä moderneimmat että jo va-

kiintuneet tavat tuottaa digitaalista dataa ja lisäksi dataa eri tavoin tuottavien hen-

kilöiden työskentelytottumukset. Infrastruktuurien kehittymiseen liittyvään tutki-

mukseen kuuluu myös datan elinkaaren ja tulevaisuuteen sijoittuvien datan käyttö-

tarpeiden analysointi. (Blanke & Hedges 2013: 654–660, ks. myös Higgins 2008.) 

Infrastruktuurien kehitys on jatkuva ja pitkäaikainen muutoskulku, jossa on kyse 

myös muistikäytännöistä (memory practises). Nämä ymmärretään laajasti dataan 

ja sen elinkaareen liittyvänä kokonaisuutena – sekä tietojen tallentamisena ja hal-

lintana että tiedon (knowledge) hallintana. Tähän kokonaisuuteen liittyvät sosiaali-

set ja teknologiset käytännöt, joilla rakennetaan tieteen sisäistä muistia. (Bowker 

2005.) 

2.3  (Digitaalinen) informaatioinfrastruktuuri 

Digitaalisten infrastruktuurien taustalla on tieteen ja teknologian tutkimuksen alalla 

klassinen informaatioinfrastruktuurin käsite, joka on peräisin kompleksisten ja laa-

jojen tutkimuksen tietojärjestelmien suunnittelusta (Star & Ruhdeler 1994, 1996). 

Kyseessä on käsite, joka tukee kehitettävän kohteen ymmärtämistä ja teoretisointia. 

Digitaalisella infrastruktuurilla ei tarkoiteta tiettyä konkreettista rakennetta tai asiaa 

(thing), eikä sillä voida vastata kysymykseen ”Mikä se on?”. Sen sijaan digitaali-

sella infrastruktuurilla viitataan tilannesidonnaiseen käytäntöön tai toimintatapaan 

(situated practices) (Star & Ruhdeler 1996: 112–114). Termillä siis kuvataan sitä, 

miten jokin asia toteutetaan tietyssä ajassa, paikassa ja yhteisössä tiettyjen konteks-

tien, reunaehtojen ja normien puitteissa. Digitaalinen infrastruktuuri ilmenee asioi-

den suhteina toisiin asioihin nähden. Se on myös kontekstistaan riippuvainen sekä 

myös temporaalinen eli aikaansa sidottu. (Star & Ruhdeler 1996: ibid.)  
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Starin ja Ruhdelerin (1996: 113) mukaan Bowker (1994) käyttää termiä ”inf-

rastructural inversion” kuvaamaan laajojen, teknologisten infrastruktuureiden ke-

hitykseen liittyvässä tutkimuksessa tapahtunutta muutosta. Tämän siirtymän seu-

rauksena ihmisten ja asioiden roolit kausaalisina tekijöinä jäävät taka-alalle, ja nii-

den asemasta painotetaan infrastrukturaalisia muutoksia. Infrastruktuureihin liit-

tyvä käsitteistö on muotoutunut ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnittelun ja 

kehitystyön yhteydessä. Näitä järjestelmiä käyttävät toisistaan erillään sijaitsevat, 

laajat ja kompleksiset tutkimus- ja työyhteisöt. Tällöin järjestelmä ja sen käyttöliit-

tymä muodostavat infrastruktuurin kaltaisen välineen yhteistyölle (Star & Ruhdeler 

1996: 111). 

Digitaalisen kehittämisen näkökulmasta myös yksittäinen kaivaus tapahtu-

mana voidaan ymmärtää ja kuvata infrastuktuurien valossa riippumatta siitä, 

kuinka suuressa roolissa erilaiset teknologiat, tietotekniikka ja digitalisointi ovat 

kaivauksessa olleet. Kyseessä ei siis ole suunnittelumenetelmä vaan suunnitteluun 

liittyvä käsitteellis-teoreettinen lähestymistapa. Laajojen tai infrastruktuurien kal-

taisten verkottuneiden tietojärjestelmien luomiseen ei ole olemassa jokaiseen tilan-

teeseen soveltuvaa menetelmää valmiina käyttöön otettavaksi. Näiden järjestel-

mien suunnitteluun – mikäli sellaisesta voidaan ylipäänsä puhua – käytetään tar-

peista riippuen monia erilaisia menetelmiä. Infrastruktuurit voivat kehittyä myös 

osin omaehtoisesti (ks. esim. Baker & Millerand 2007, Bowker ym. 2010, Edwards 

ym. 2007, Karasti 2014). 

Star ja Ruhdeler (1996: 113) toteavat, että infrastruktuurin rajoja on vaikea 

määritellä. Seuraavassa osuudessa käsitellään Starin ja Ruhdelerin (1996) kehitty-

vän informaatioinfrastruktuurin dimensioihin liittyvää käsitteistöä. Esiteltyjen kä-

sitteiden yhteydessä pohditaan myös, mihin arkeologian alueeseen tietty käsite 

voisi liittyä. Starin ja Ruhdelerin (1996: 113) mukaan kehittyvän informaatioinfra-

struktuurin dimensiot ovat 

– sulautuneisuus (sisäsyntyisyys) (embeddedness): Kehittyvä informaatioinfra-

struktuuri on sulautunut toisiin rakenteisiin kuten sosiaalisiin rakenteisiin ja 

teknologioihin (Star & Ruhdeler 1996: 113). Näiksi kontekstuaalisiksi raken-

teiksi voidaan ymmärtää myös kulttuuris-institutionaaliset rakenteet tai kon-

tekstit (Bowker ym. 2010). Arkeologiassa kaivaukseen sekä aineiston tuotan-

toon, elinkaareen ja myöhempään käyttöön vaikuttavat moninaiset sosiotekni-

set kontekstuaaliset tekijät sekä arkeologian lähtökohdat tieteenä. Niitä on vai-

kea eksplikoida. Ne vaikuttavat kaivaustapahtumaan, sen etenemiseen koko-
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naisprosessina ja tuotettuun aineistoon. Tästä tapahtumasta, informaatioinfra-

struktuurista, jää jäljelle aineisto. Aineiston elinkaari, käyttö ja erilaiset käyt-

täjät voivat ulottua digitalisaation myötä ja tietoverkkojen kautta paikalliselta 

tasolta kansainväliselle tasolle. Kaivausten kontekstit vaihtelevat, ja kaivaus-

tyypit, menetelmät, teknologiat, toimijat ja muinaisjäännökset ovat kaivaus-

kohtaisia, joten aineistot ovat aina erilaisia. Aineistot toimivat kuitenkin uudel-

leenkäytettyinä osana uusia ja erilaisia informaatioinfrastruktuureja. Ne koh-

taavat arkistointi-, käyttö- ja tiedon tarpeita, joita ei tunneta ja jotka ovat kon-

tekstuaalisia. Myös digitaalisiin aineistoihin kohdistuvat teknologiset vaati-

mukset ovat tärkeitä. Suunnittelu- ja kehitystyön näkökulmasta eksplikoimaton 

sulautuneisuus muodostaa haasteen. Reunaehtoja, kuten ohjeistuksia, sovelle-

taan ja tulkitaan käytännön tasolla monin tavoin.  

– läpinäkyvyys (transparency): Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että infor-

maatioinfrastruktuuria ei tarvitse keksiä aina uudestaan esimerkiksi tehtävien 

suorittamista varten (Star & Ruhdeler 1996: 113). Arkeologian kentällä lä-

pinäkyvyden vaade kohdistuu muun muassa aineistoihin liittyviin työkäytän-

töihin, tukeviin aineistoihin, sosioteknisiin konteksteihin ja lähtökohtiin sekä 

prosesseihin. Arkeologian ja kaivauksen osalta on helpompi luetella läpinäky-

mättömiä asioita kuin läpinäkyviä asioita. Näistä jälkimmäisiin lukeutuvat ai-

nakin arkeologian päämäärät ja visiot. Arkeologit ymmärtävät luovansa men-

neisyyden tulkinnan kautta, mutta muille arkeologisten aineistojen käyttäjille 

tämä ei ole välttämättä selvää: digitaalisen kehittämisen ja digitalisoinnin nä-

kökulmasta läpinäkymättömiä voivat olla myös erilaiset aineistojen keräämi-

seen, käsittelyyn, aineistojen sisältöön ja organisointiin liittyvät työvaiheet ja 

kontekstit. Nämä asiat voivat olla näkymättömiä arkeologeille, ohjelmistoke-

hittäjille ja muille käyttäjille. Muun muassa arkeologian työtavat ja menetelmät 

opitaan koulutuksen, työn ja kokemuksen sekä ohjeiden kautta, eikä niitä vält-

tämättä tuoda julki julkaisuissa tai raporteissa. Myös käytettävien teknologioi-

den, ohjelmistojen, tietojärjestelmien tai muiden apuvälineiden ja tietolähtei-

den tulisi olla kaikille läpinäkyviä, ts. ne ja niiden vaikutukset aineistoihin tulee 

tuntea, jotta informaatioinfrastruktuurit toteutuvat läpinäkyvällä tavalla. Jul-

kaisujen, arkistolähteiden ja raporttien rooli tietolähteenä on arkeologeille lä-

pinäkyvä, vaikka niiden sisällöt eivät ymmärtämisen ja erilaisista tarpeista 

kumpuavista tutkimusintresseistä käsin olisikaan läpinäkyviä. Vaikka argu-

mentoinnin tukena käytetään tutkimuksessa lähteitä, niitä voidaan tulkita mo-

nin tavoin. Muinaisjäännös itsessäänkin on läpinäkymätön, koska aineisto on 

sekundäärinen tietolähde suhteessa muinaisjäännökseen.  
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– laajuus (reach or scope): Informaatioinfrastruktuuri on luonteeltaan sekä spa-

tiaalinen että temporaalinen, ja molemmissa tapauksissa se ulottuu yli yhden 

tapahtuman tai kohteen (Star & Ruhdeler 1996: 113). Arkeologiassa tämä voi-

daan ymmärtää esimerkiksi kaivausprojektin näkökulmasta. Temporaalisesti 

kaivaus on uniikki aineiston keräämis-, käsittely- ja organisointi- sekä tulkin-

tatapahtuma. Toisaalta se on jaettu tapahtuma, joka ulottuu aineistojen uudel-

leenkäytön näkökulmasta tulevaisuuteen. Spatiaalisesti arkeologinen kaivaus 

on toisaalta lokaali, paikallinen tapahtuma, mutta toisaalta se voi kerätyn ai-

neiston tai esimerkiksi tapahtuman videoinnin kautta saavuttaa digitalisaation 

myötä yhä useammin globaalin ulottuvuuden.  

– opittu jäsenyyden kautta (learned as part of membership): Käytäntöyhteisöön 

tuleva uusi jäsen huomaa, että on olemassa kirjoittamattomia ja yhteisön itses-

tään selvänä pitämiä sääntöjä ja käytäntöjä (Star & Ruhdeler 1996: 113), jotka 

voi oppia vain yhteisön jäsenyyden kautta. Arkeologiassa monet työtavat, 

myös kaivaukseen liittyen aineiston kokonaishallinnan näkökulmasta, opitaan 

tämänkaltaisen yhteisöön kuulumisen kautta. Yksityiskohtaisia ohjekirjoja 

siitä, kuinka tietyssä yhteisössä tai prosessissa toimitaan, ei välttämättä ole. 

Toisaalta erilaisia käytäntöjä täytyy myös luoda projektien yhteydessä, koska 

valmiita ohjeita siitä, kuinka tulee toimia määrätynlaisissa konteksteissa ja reu-

naehtojen sallimissa rajoissa, ei välttämättä ole. On myös huomattava että 

nämä käytännöt, ohjeet sekä standardit vaihtelevat esimerkiksi maasta riippuen.  

– yhdistyy sovittuihin käytäntöihin (links with conventions of practice): Infra-

struktuurin suhde käytäntöyhteisön konventioihin on kahdensuuntainen: toi-

saalta se vaikuttaa konventioihin, toisaalta konventiot muovaavat infrastruk-

tuuria (Star & Ruhdeler 1996: 113). Star ja Ruhdeler mainitsevat (1996: 113) 

esimerkkinä sähköverkon (infrastruktuuri) kuormituksen ja sähkön hinnan 

sekä eri vuorokaudenaikoihin sijoittuvien työtehtävien (konventio) välisen 

suhteen. Arkeologian osalta tietyt tieteen menetelmät, käytännöt ja tavoitteet, 

kuten ”save past for the future”, voidaan nähdä yhteisinä ja koko tieteenalaa 

koskevina. Näitä konventioita kuitenkin toteutetaan lokaalisti eri tavoin. Tästä 

ilmiöstä voidaan käyttää termiä ”lokaali universaalisuus” (Timmermans & 

Berg 1997, ks. myös artikkeli III).  

– standardien ruumiillistuma (embodiment of standards): Erilaiset, joskus risti-

riitaisetkin konventiot ja käyttöalueet vaikuttavat infrastruktuuriin. Infrastruk-

tuurin vastuulla on toteuttaa läpinäkyvyyden periaatetta kytkeytymällä toisiin 

infrastruktuureihin standardoiduilla tavoilla. (Star & Ruhdeler 1996: 113, ks. 

myös Star & Bowker 1999.) Globaali arkeologia, Suomen arkeologia, kaivaus 
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ja aineistot ovat tästä näkökulmasta tarkasteltuna murrostilassa, ja myös digi-

taalisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia sääteleviä standardeja on paraikaa ke-

hittymässä.  

– rakennettu jo olemassa olevalle pohjalle (built on an installed base): Infrastruk-

tuuri ei rakennu tyhjän päälle vaan alustalle, joka tukee infrastruktuuria sekä 

mahdollistaa sen muotoutumisen (esimerkiksi teknologia-alustat). Alusta voi 

myös tuottaa rajoitteita (esimerkiksi vaateet yhteensopivuudesta jo vanhentu-

neisiin teknologioihin) (Star & Ruhdeler 1996: 133). Arkeologiassa tämänkal-

taisen alustan muodostavat paitsi teknologiat myös tutkimukselliset menetel-

mät sekä olemassa olevat ja kehittyvät ohjeet, käytännöt, standardit eri maissa 

ja maiden välillä.  

– tulee näkyväksi rikkoutuessaan (becomes visible upon breakdown): Toimiva, 

normaaliolosuhteissa näkymätön infrastruktuuri tulee näkyväksi, kun infra-

struktuuri lakkaa toimimasta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi sähkökatkoksen 

sattuessa (Star & Ruhdeler 1996: 133). Arkeologiassa tämän voi ajatella aktu-

alisoituvan esimerkiksi kulttuuriperintöä suojelevien lakien tai ohjeiden muut-

tuessa tai kadotessa. Ne ohjaavat arkeologista toimintaa, lupia kaivauksia, pro-

jekteja, toimijoita, käytettäviä teknologioita, kulttuuriperintökohteiden määri-

tystä ja arvottamista. Myös metodit (tämän tutkimuksen perusteella) ja termi-

nologiat (ks. myös Pedersen 2013, 2014) ovat infrastruktuurien komponentteja. 

Arkeologiassa kuten muissakin tieteissä internet on infrastruktuuri, jonka ole-

massaololle ja toimivuudelle perustetaan aineisto- ja tutkimusinfrastruktuureja. 

Sitä tukevien ja käyttävien teknologioiden ja palveluiden katoaminen olisi di-

gitaalisaation näkökulmasta lamaannuttava tapahtuma.  

Infrastruktuurin tarvetta ja syntyprosessia on kuvattu myös jännitteiden, joustavuu-

den, kustomoinnin, standardoinnin ja jatkuvuuden väliseksi tasapainoiluksi (Star & 

Ruhdeler 1996: 112): 

It arises from the tension between local, customized, intimate and flexible use 

on the one hand, and the need for standards and continuity on the other. [--] 

With the rise of decentralized technologies used across wide geographical dis-

tance, both the need for common standards and the need for situated, tailorable 

and flexible technologies grow stronger. [--] It is impossible to have “universal 

niches”; one person's standard is in fact another's chaos. There are no genuine 

universals in the design of large-scale information technology. [--] Further-

more, this simultaneous need for customization and standardization is not ge-

ographically based nor based on simple group-membership parameters. An 
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individual is often a member of multiple communities of practice which use 

technologies differently, and which thus have different demands on their flexi-

ble standard requirements. [--] Yet some sort of infrastructure is needed. 

On sanottu, että infrastruktuuri voi syntyä, eli se voidaan asettaa ja määritellä (kon-

figuroida), vasta kun globaalin ja lokaalin välinen jännite ratkaistaan (Star & Ruh-

leder 1996: 114). Tällöin on oltava paikallisia tavoitteita, digitaalisia aineistoja ja 

jaettuja käytäntöjä (standardeja), jotka mahdollistavat digitaalisen infrastruktuurin 

kehityksen (artikkeli I). Star ja Ruhdeler (1996) varoittavat kuitenkin yksisilmäi-

syydestä liittyen infrastruktuurien läpinäkyvyyteen. Tämä näkökanta lienee nyky-

äänkin relevantti (ibid.: 114):  

An infrastructure occurs when the tension between local and global is re-

solved [alkup. kursiivilla]. That is, an infrastructure occurs when local prac-

tices are afforded by a larger-scale technology, which can then be used in a 

natural, ready-to-hand fashion. It becomes transparent as local variations are 

folded into organizational changes, and becomes an unambiguous home—for 

somebody. 

Infrastruktuurien kehittymiseen, muuttamiseen ja suunnitteluun liittyen todetaan, 

että infrastruktuuri kasvaa kehittyessään, ja se koostuu toisiaan tukevista, muokat-

tavissa olevista komponenteista (Star & Ruhdeler 1999: 382): 

Is fixed in modular increments, not all at once or globally [alkup. kursiivilla]. 

Because infrastructure is big, layered, and complex, and because it means dif-

ferent things locally, it is never changed from above.  

Infrastruktuureihin liittyvän käsitteistön ja dimensioiden yhdistäminen digitalisaa-

tion kehitykseen, teknologioiden suunnittelun kaksijakoiseen (ja paradoksiseenkin) 

luonteeseen ja sosiotekniseen ajattelutapaan (kuvio 2) auttaa ymmärtämään infra-

struktuurien syvintä olemusta. Infrastruktuurin tarvetta ja luonnetta määrittävillä 

tahoilla voi olla omat tavoitteensa (infrastrukturaalinen valta [Mann 1984]), ja 

suunnittelutyökin on sosioteknistä, eli kehittäjien näkemykset vaikuttavat työn 
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Kuvio 2. Informaatioinfrastruktuurien dimensioiden asettuminen globaali-lokaali- ja so-

siotekniselle akselille. Alkuperäisen englanninkielisen kuvion ovat julkaisseet Bowker 

ym. (2010: 101). Kuvio on Florence Millerandin tekemä ja perustuu Starin ja Ruhdelerin 

(1994, 1996) käsitteisiin (julkaistu Geoff Bowkerin, Florence Millerandin, Paul Edwardsin 

ja Springerin luvalla).  

tekniseen lopputulemaan. Teknologioiden erilaiset käyttäjäryhmät hahmottavat 

niille erilaisia käyttötapoja ja merkityksiä, mikä pitää paikkaansa myös infrastruk-

tuurien suhteen. (Star & Ruhdeler 1996: 114, ks. myös artikkeli I.) Sosioteknisestä 

näkökulmasta digitaalinen infrastruktuuri ymmärretään siis ennen kaikkea erään-

laisena kontekstuaalisesti tuotettuna ihmisten, teknologioiden ja käytäntöjen sekä 

käyttötapojen sulaumana.  

Edellä kuvattu käsitteistö korostaa kontekstuaalisuuden myötä heterogeeni-

suutta (ks. esim. Hanseth & Monteiro 1998: 48–49). Siksi lähestymistavan ongel-

maksi voi nousta se, että päädytään kuvailemaan kompleksisuutta sen asemasta, 

että pyrittäisiin hahmottamaan suunnittelua tukevia yhteisiä tekijöitä. Kompleksi-

suudella tarkoitetaan aineistojen ja työkäytänteiden kontekstuaalisuutta, tilan-

nesidonnaisuutta ja ainutlaatuisuutta. Näiden piirteiden tunnistaminen ja huomioon 

ottaminen on ensiarvoisen tärkeää esimerkiksi muodostettaessa jaettuja arkeologi-

sia aineistoja tai kehitettäessä yhteistoiminnallisuutta tukevia välineistöjä.  

Arkeologian näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää kyetä tunnistamaan, esi-

merkiksi infrastruktuureihin liittyvään käsitteistöön tukeutuen, tekijöitä, jotka ovat 
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ajattelun, menetelmien, ohjeiden, aineistojen tai työkäytäntöjen osalta jaettuja. 

Näitä tekijöitä voidaan käyttää hyväksi suunnittelussa. Vaikka suunnittelumenetel-

miä on sittemmin kehitetty edelleen,29 on paikallisiin konteksteihin yleistämisen 

ongelma yhä akuutti (esim. yhteiset tiedostoformaatit, digitaaliset ohjeet, sanastot, 

metadata, käsitteet, ontologiat30) (artikkeli II). 

Informaatioinfrastruktuurin käsitteistö (Star & Ruhdeler 1994, 1996) ei siis tuo 

muassaan konkreettisia menetelmiä tai työkaluja kompleksisuuden ja vaihtelevuu-

den tuottamien haasteiden ratkaisuun. Se tarjoaa kuitenkin tieteidenvälisesti vakiin-

tuneita käsitteitä ja näkökulman, jonka kautta voidaan ymmärtää arkeologisen ai-

neiston tuottamista, aineistoon liittyviä suhdetekijöitä ja aineiston lokaali-globaali-

jatkumoa. Se voi toimia siten suunnittelun taustana ja tukena sekä jäsentämisen 

välineenä. Starin ja Ruhdelerin esittelemää käsitteistöä on käytetty hyväksi suurten 

organisaatioiden muutoksessa ja evoluutiossa kohti infrastruktuureja (esim. Peder-

sen 2013, 2014), mutta kehittämismenetelmät on näissäkin tapauksissa täytynyt va-

lita tilannekohtaisesti – yhtä oikeaa tapaa ei ole olemassa. 

On myös huomattava, että digitaaliset infrastruktuurit ovat yhä koordinoidum-

pia, ja ne voivat edustaa teknologioiden, standardien ja tavoitteiden osalta kontrol-

lin ja vallan ilmenemismuotoja (Edwards ym. 2007, Star & Ruhdeler 1996, Tilson 

ym. 2010, ks. artikkeli I). Tästä syystä on hyvin tärkeää, että infrastruktuurit muo-

toutuvat yhteisöjen kautta, alhaalta-ylös -lähtöisesti, jotta esimerkiksi standardit ja 

ohjeet tulevat hyväksytyksi (artikkelit I & II, ks. myös Pedersen 2013, 2014).  

Kaivausprojektin tuottama aineisto toimii joko olemassa olevien tai paraikaa 

kehittyvien infrastruktuurien osana. Aineistot voivat olla monista tekijöistä ja reu-

naehdoista, kuten maasta ja tiedon omistusoikeuksista, riippuen muun muassa pro-

jektikohtaisia, institutionaalisia tai kansainvälisiä. Uusia aineistoja voidaan koostaa 

yhdistämällä kansallisia tai kansainvälisiä tietovarantoja (esim. ARIADNE 2014, 

Europeana 2015, Finna 2015). Mahdollinen infrastrukturaatioprosessi (ks. artikkeli 

II, ks. infrastrukturaatio -käsitteestä Karasti 2014) ja kaivausaineiston elinkaari voi-

vat ulottua paikalliselta kansalliselle ja digitalisaation kautta kansainvälisellekin ta-

solle. Tämänkaltainen kehityskaari vaatii toteutuakseen erilaisia digitaalisia raken-

teita ja komponentteja sekä digitaalisia aineistoja ja digitalisoituneita prosesseja. 

Arkeologiassa informaatioinfrastruktuurien yleinen hahmottaminen arkeologisten 

                                                        
29 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (user-centered design) kuten osallistava suunnittelu (participatory de-
sign) (esim. Karasti 2014, painossa). 
30 Ontologia: Käsitteistä tehty määrittely ja tietomalli, joka voi olla myös standardoitu. Ontologisointi 
edellyttää käsitteiden määritysten ja merkitysten sekä niiden suhteiden näkyväksi tekemistä.  
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prosessien kuten kaivausten näkökulmasta on problemaattista tieteen työ- ja tutki-

muskäytäntöjen lähtökohtaisen kompleksisuuden ja heterogeenisuuden vuoksi (ks. 

luku 1.5, artikkelit I & II). Suomessa ei ole olemassa yhteisesti jaettua vakaata poh-

jaa, kuten teknologioita, työkaluja tai digitaalisia käytäntöjä.  

Arkeologian keskeisiä tutkimuskohteita ovat materiaalisuus, muinaisjäännök-

set ja muinaisjäännöksistä kerätyt aineistot. Yleensä informaatioinfrastruktuureja 

tutkitaan tarkastelemalla sosiaalisia prosesseja, työrooleja ja teknologioiden käyt-

töä. Tämän tutkimuksen näkökulma on lähinnä data-teknis-semanttinen eikä niin-

kään sosiaalinen, kuten esimerkiksi tieteen ja teknologian alan tutkimuksessa usein 

on. Dataan eli aineistoihin keskittymistä (ks. artikkeli II) voi perustella sillä, että 

muinaisjäännökset ja aineistot (materiaalisuus) ovat arkeologiassa oleellisia. Ai-

neistot ovat sosioteknisesti tuotettuja ja tulkintojen tuloksia sekä moninaisten kon-

tekstien ja reunaehtojen muovaamia. Ne eivät siten ole neutraaleja tai objektiivisia, 

mutta silti aineistot toimivat arkeologisen tutkimuksen pääasiallisina tiedonlähteinä. 

On huomattava, että arkeologisessa tutkimuksessa käytetään erilaisia menetelmiä, 

analysointitapoja ja tukevia aineistoja kuten raportteja, julkaisuja ja arkistolähteitä, 

jotka ovat yhtä lailla kontekstuaalisia tuotteita. Tämän tutkimuksen lähtökohtia 

ovat siis ennen kaikkea kaivausaineiston kontekstuaalinen, sosiotekninen luonne 

sekä kaivaus, ei ainoastaan datan keräämisenä vaan myös sen tulkintana.  

Tutkimuksessa pohditaan myös, mitä aineistot ja niiden sisältämä informaatio 

kertovat arkeologien työstä ja työkäytännöistä (eli tutkitaan yleisellä tasolla arkeo-

logista tiedon tuottamista). Tältäkin osin käsittelytapa eroaa sosiaalisesti painottu-

vasta, esimerkiksi ihmisiin ja työkäytäntöihin keskittyvästä informaatioinfrastruk-

tuureiden tutkimuksesta, jonka tyypillinen muoto on haastattelututkimus. Tutki-

muksen teknis-semanttisuudella tarkoitetaan, että tutkimuksessa on käsitelty ai-

neistoon hallintaan liittyviä ohjelmistoja (artikkeli III) ja arkeologiseen käsitteis-

töön liittyviä kehitysmahdollisuuksia. Tavoitteena on ollut etsiä käsitteellisiä väli-

neitä, joilla aineistojen yhteistoiminnallista käyttöä voidaan tukea. Niihin liittyviä 

uusia teknologioita, kuten esimerkiksi semanttinen web, ei kuitenkaan ole pyritty 

tarkoin kuvaamaan (W3C 2015b) (artikkelit II, IV & V). Tutkimuksen orientaatio 

ei ole painottunut kaivausaineiston mallintamiseen ja visuaalisiin mahdollisuuksiin, 

vaikka kyseessä onkin nopeasti kehittyvä ja siksi aineistojen hyödyntämisen ja inf-

rastrukturaation näkökulmasta mielenkiintoinen digitaalisen dokumentoinnin alue 

(Carusi ym. 2014, Ch’ng ym. 2013, Forte 2010, 2014, 2015, Greengrass & Hughes 

2010).  
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Aiheen laajuuden takia tässä työssä ei pyritä käymään tarkoin läpi digitaalisiin 

informaatioinfrastruktuureihin liittyviä, muuttuvia käsityksiä tai erilaisia painotuk-

sia (esim. Hanseth & Monteiro 1998). Sen sijaan valituilla käsitteillä halutaan pai-

nottaa sekä kaivausaineistojen että teknologioiden ja niihin liittyvien rakenteiden 

monitahoista kontekstuaalisuutta ja sosioteknistä lähtökohtaisuutta, joka ulottuu 

suunnittelusta käyttöön ja hyödyntämiseen. Kontekstuaalisuus on aina kahden-

suuntaista. Teknologioiden suunnittelijoiden roolia niiden hyödyntämiseen vaikut-

tavana tekijänä ei ole arkeologian alalla juurikaan pohdittu, mutta käyttäjien näkö-

kulmasta teknologioiden vaikutus arkeologiseen tutkimuksen on tunnistettu jo pit-

kän aikaa sitten. Kuten Lock on ilmaissut (2003: xiii):  

Computers not only change the way we do things, but more importantly, they 

change the way we think about what we do and why we do it.  
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3 Tutkimuskohteen rakentaminen, tutkimuksen 
kulku ja tutkimusaineistot  

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuskohteen rakentamista, tutkimuksen kulkua ja ai-

neistoja. Tutkimuksessa on kartoitettu arkeologian digitalisaation varsin syntetisoi-

matonta tilaa ja sitä, ovatko kansainvälisellä tasolla havaitut kehittämiskohteet so-

vellettavissa suomalaiseen arkeologiaan ja historiallisen ajan kaivaukseen. Tutki-

muksessa on menetelmällisestä näkökulmasta rakennettu ”arkeologian globaali di-

gitalisaatio”-ilmiö ja johdettu siitä päätelmiä lokaaliin kontekstiin, eli Suomen ar-

keologiaan ja kaivausprosessiin. Koska tutkimuskohde eroaa antropologisten ja et-

nografisten alojen kohteista, joihin ilmiön rakentaminen tyypillisesti yhdistetään, 

on menetelmää käytetty tässä työssä soveltaen. 

3.1 Tutkimuskohteen rakentaminen  

Tutkimus edellyttää arkeologian globaalin digitalisaation nykytilan ja lokaalin kai-

vausprosessin sekä kaivausaineistojen suhteen ja molemminsuuntaisten vaikutus-

ten kuvaamista. Kuvattava kohde on laaja, mielenkiintoinen ja monimuotoinen. 

Osaksi tutkimusta on siis muodostunut arkeologian digitalisaation ilmiön tunnista-

minen, hahmottaminen ja määrittäminen sekä tutkimuskohteen rakentaminen tie-

teidenvälisen lähestymistavan kautta. 

Tutkimuksen puitteissa on koottu tieteidenvälistä käsitteistä juontuva käsitteel-

lis-teoreettinen viitekehys (artikkelit I & II). Viitekehys perustuu lähinnä sosiotek-

nisiin tietojärjestelmätieteisiin sekä tieteen ja teknologian tutkimuksen alaan (Ku-

viossa 3 nimikkeellä tietojenkäsittelytieteet). Sitä hyödyntäen on tutkittu arkeolo-

gian yleismaailmallisia erityispiirteitä, nykytilaa ja kehittämiskohteita sekä kai-

vausta Suomessa. 

 Tutkimuksessa yhdistyvät tutkimuksen tekijän arkeologisen taustan kautta ar-

keologinen näkökulma, koulutuksen kautta saatu tieto tietojenkäsittelytieteistä, joi-

den lisäksi tutkimus sivuaa informaatiotutkimuksen tutkimusalaa. (Kuvio 3.) Tut-

kittavia ilmiöitä pyritään kuvaamaan näiden tieteenalojen välistä vuoropuhelua 

käyttäen (tieteidenvälisyys). Tieteidenvälinen positio ja sen myötä mukaan tulleet 

käsitteet ja lähestymistavat ovat tuoneet tutkimukseen näkökulman, jota voisi ku-

vata linssiksi, jonka läpi tutkimuskohdetta tarkastellaan. Tämä näkökulma ei olisi 

pelkästään arkeologian käsitteistön kautta ilmentynyt kuin vasta tutkimuksen lop-

puvaiheessa, jos silloinkaan. Tutkimuksen tieteidenvälisyys on haastavaa mut- 
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Kuvio 3. Tieteidenvälisyyden muodostavat tieteen alat tässä tutkimuksessa.  

ta hedelmällistä: se auttaa ymmärtämään arkeologiaa arkeologin asemasta ja toi-

saalta luomaan välimatkaa tutkimuskohteeseen. Tieteidenvälisyys on myös opetta-

nut, että selvää eikä yhtä oikeaa vastausta ei yleensä ole, vaan lähestymistavat ja 

ratkaisut riippuvat tilanteesta, aivan kuten arkeologisten kohteiden tulkinnassakin. 

Tavallaan tämä tutkimus on siis arkeologian ja aineistojen arkeologiaa. 

Tutkimuksen teon aikana on joutunut pohtimaan, miten laajaa, nopeasti kehit-

tyvää tutkimuskohdetta tulisi lähestyä. Toisaalta on täytynyt pohtia, miten voidaan 

konkretisoida laajoina hankkeina realisoituvien kehityskulkujen piirteitä, jotka kat-

tavat eri tieteiden ja arkeologian kansainvälistä digitalisaation liittyvää kehittämis-

tietoutta. Tästä ilmiökentästä on valikoitu aihepiirejä, joiden käsittely lähestulkoon 

puuttuu Suomesta. Näihin aihepiireihin liittyy digitaalisuuteen keskittyvä, jatku-

vasti laajeneva tutkimus- ja keskustelukenttä, joka muodostaa myös kehityksen pe-

rustan.  

 Tutkimuskohteen rakentaminen (constructing the field) menetelmänä on alku-

aan ominaista etnografiselle tutkimukselle, erityisesti antropologian alalla (Amit 

2000, Marcus 1995). Sitä on hyödynnetty myös laadullisena menetelmänä yhteis-

kuntatieteissä ja tieteen ja teknologian tutkimuksessa empiiristen tutkimuskohtei-

den rakentamiseseen eräänlaisena kenttätutkimusmetodina (Karasti painossa). Jäl-

kimmäisessä yhteydessä sitä on myös teoretisoitu potentiaalisena menetelmänä inf-

rastrukturoitumisen eli infrastruktuurien kehittymisen ”empiiristen maisemien” 

kenttätutkimukselle (Karasti painossa: 1–3, 8–9). Antropologiassa tutkimuskoh-

teen rakentaminen on vakiintunut menetelmä, mutta sen merkitys on korostunut 
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tutkittaessa laajoja ilmiöitä kuten globalisaatiota ja globalisaation diskursseja 

(Amit 2000, Marcus 1995). 

Menetelmänä tutkimuskohteen rakentaminen käsittää ilmiön tunnistamisen, 

seuraamisen, käsitteellistämisen, valintojen tekemisen edellisten vaiheiden perus-

teella ja käsitteellisten vaihtoehtojen rakentamisen erilaisille kenttätyön kohteille 

tai empiirisille maisemille. Konstruointi voidaan tehdä analyyttisesti, esimerkiksi 

käsitteiden kautta jäsenneltyinä tai reflektoiden. Tutkimuskohteen rakentamiseen 

vaikuttavat tutkimusintressi, tieteenala ja sen käsitteistö. (Hine 2009: 2–6, 17–18, 

Karasti painossa: 7–8.) 

Tutkimuskohteen rakentaminen haastaa ajattelumallin, jonka mukaan abstrakti 

tai konkreettinen tutkimuskohde olisi olemassa ilmeisenä tai luonnollisena entiteet-

tinä ja valmiina otettavaksi tutkimuksen (kenttätyön) kohteeksi (Karasti painossa: 

3). Sinällään tutkimuskohteen rakentamiselle perustuva ajattelumalli ei eroa ar-

keologian perusajatuksesta, jossa menneisyys nähdään tutkimuksen kautta tulkit-

tuna ja luotuna. Tutkija on siis mukana tutkimuskohteen rakentamisessa, ja tutki-

muksessa tiedostetaan, että ”kohde” tai ”tutkimuskenttä” on myös tutkijan raken-

tama (Amit 2000, Marcus 1995) eikä pelkästään ”löydetty” (Amit 2000: 6). Amitin 

(2000: 6) mukaan tutkimuskenttä koostuu rajoittamattomasta määrästä toisiinsa li-

mittyviä konteksteja ja yhteyksiä, ja tutkimuksen kohteen rakentaminen vaatii tut-

kijalta vaivannäköä ja valikointia. Tutkimuskohdetta rakennettaessa myös tutkijan 

ymmärrys kohteesta muuttuu:  

It has to be laboriously constructed, pried apart from all the other possibilities 

for contextualization to which its constituent relationships and connections 

could also be referred. This process of construction is inescapably shaped by 

conceptual, professional, financial and relational opportunities and resources 

accessible to the ethnographer. (Amit 2000: 6.)  

To the extent that the personal, professional and fieldwork involvements of eth-

nographers are mutually constitutive, the construction of ethnographic fields 

is not a one-way process of accommodation to the fieldworker’s already exist-

ing associations and commitments, for these are also inevitably altered. (Amit 

2000: 9.) 

Tutkimuskohteen rakentamiseen tähtäävän tutkimuksen piirteet ovat havaittavissa 

tässä tutkimuksessa seuraavasti: Digitalisaatio on laaja ja vaikeasti rajattava, glo-

baali ilmiö, jonka olemassaolo on yleisesti tunnistettu. Sen määritelmä pohjautuu 
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tässä työssä käsitykseen digitalisaation taustoista ja esitettyyn digitalisaatioon liit-

tyvään käsitteistöön. Tässä työssä on pyritty hahmottamaan arkeologian digitali-

saatioon liittyviä kehityskulkuja, kehittämiskohteita ja ratkaisumalleja. Koska di-

gitalisaation käsitteistöä ei juuri hyödynnetä nykyisessä arkeologisessa keskuste-

lussa, edellä mainittuja aihe-alueita on jäljitettävä ja tulkittava. Tutkimuskohde tai 

-kenttä on tässä tutkimuksessa siis laaja ilmiö ja käytetyt moninaiset aineistot poik-

keavat tutkimusmenetelmälle ominaisista empiirisen tutkimuksen aineistoista.  

Yllä mainittuja jäljitettäviä teemoja ovat olleet e-tieteen tavoitteet, digitaaliset 

infrastruktuurit, digitaalinen kuraatio ja yhteistyömahdollisuudet, virtuaaliset yh-

teistyötilat, digitalisaatio kehityksenä ja siihen liittyvä standardointi, datan ja pro-

sessien digitalisaatio sekä tieteiden erityispiirteet. Arkeologiaan ja kaivaukseen liit-

tyen tässä tutkimuksessa on painotettu tiettyjä aihealueita, ja esimerkiksi uusia yh-

teistoiminnan mahdollisuuksia ja tiloja digitaalisissa ympäristöissä on käsitetty ai-

noastaan pintapuolisesti. Yksittäisten teknologioiden käyttömahdollisuudet, sosi-

aalinen median ulottuvuus ja aineistojen avoimuus on jätetty painotusten ulkopuo-

lelle. Eräille tieteenaloille ominaisten menetelmällisten, systemaattisten kirjalli-

suuskatsausten tuottaminen ei ole tyypillistä arkeologiselle tutkimukselle, eikä eikä 

niitä ole tuotettu tämänkään työn puitteissa.  

Tarkoituksena on ollut etsiä mahdollisuuksien mukaan ja mahdollisimman mo-

nipuolisesti tärkeäksi koettuja näkökulmia. Nämä näkökulmat ulottuvat globaalista 

arkeologiasta arkeologiseen kaivaukseen, ja niitä on tarkennettu mahdollisuuksien 

mukaan historiallisen ajan arkeologian kaivaukseen Suomessa. Nämä seikat eivät 

ole relevantteja ainoastaan tätä tutkimusta ajatellen, vaan ne tulevat globaalin ke-

hityksen myötä väistämättä vaikuttamaan Suomen arkeologian tulevaisuudenku-

van muodostumiseen. Valittu aihe ja tutkimusmenetelmä vaativat sekä arkeologian 

alan sisäistä ymmärrystä että käsityksen tieteidenvälisestä viitekehyksestä ja tavoit-

teista. 

 Digitalisaation, aineistojen ja kehittämiskohteiden jatkuva muuttuminen on 

vaikuttanut tutkimustyöhön merkittävästi. Tämä muutos on heijastunut artikkelei-

den kirjoitusprosessiin ja sisältöihin muun muassa arkeologian digitaaliseen infra-

strukturoitumisen kehitystilaa kuvattaessa. Toisaalta jatkuva kehitys ja rinnakkain 

edennyt kirjoitustyö ovat tarjonneet mielenkiintoisen näköalapaikan: on ollut ha-

vaittavissa, että artikkeliteksteissä ennakoidut kehityskulut ovat jo lyhyelläkin ai-

kavälillä alkaneet realisoitua arkeologisessa tiedeyhteisössä. Tutkimuskohteen ra-

kentaminen on toteutettu säilyttäen Suomen arkeologian konteksti huolimatta siitä, 

että arkeologiaa on tutkittu globaalien ja geneeristen digitalisaation ja e-tieteen ta-

voitteiden kautta. Tämä vastaa Karastin (painossa: 1) esittelemiä periaatteita: 
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By constructing the field infrastructuring efforts can both remain situated 

within specific contextual settings [--] – at the same time – broaden and diver-

sify the field to accommodate for the complex sociotechnical constellations and 

processes reaching over extended scopes that characterize infrastructuring as 

an object of design and inquiry. 

Edellä kuvattua kontekstuaalista näkökulmaa on laajennettu digitalisaation ja inf-

rastrukturoitumisen mahdollisuuksien kautta globaaliin arkeologian digitalisaa-

tioon, jonka aallonharjalla tietyt edelläkävijämaat ja -instituutiot ovat jo matkalla 

kohti digitaalisia infrastruktuureja. Näistä kehityskuluista saatavilla olleet tiedot 

ovat siis painottuneet työssä. On silti huomattava, että kansainvälisellä tasolla ke-

hitettyjen digitaalisten infrastruktuurien määrä ja niiden hyödyistä kertynyt koke-

musperäinen tieto on vielä vähäistä. Lisäksi tutkimuksessa on tutkimuskohteen tar-

kan rajaamisen tai olemassa olevien rajojen hyväksymisen sijasta painotettu komp-

leksisen ja laajan digitalisaation mahdollisuuksien myötä syntyvää jatkuvuutta ja 

muodostuvia yhteyksiä. Tämä liittyy myös valittuun menetelmään eli tutkimuskoh-

teen rakentamiseen.  

Käytetty menetelmä painottaa, että teknologioita tai infrastruktuurien rajoja ei 

tule ottaa itsestäänselvyyksinä, koska ne ovat usein rakennettuja ja kontekstuaalisia, 

sosiaalisen dynamiikan tuloksia. Tämä asetelma koskee myös tutkimuksen rajauk-

sia, joita ei siis saada ennalta asetettuina, vaan ne ovat pikemminkin työn lopputu-

los (Hine 2009: 2–3, Karasti painossa: 4–5, 7–8). Myös tämän tutkimuksen rajauk-

set ovat muotoutuneet työn edetessä. Hine painottaa, että sama ilmiö liittyy tieteen 

ja tiedon tuotantoon yleensäkin, ei ainoastaan teknologioiden suunnitteluun ja nii-

den tutkimiseen (2009: 3 viittaa Latour 1987): 

The first is a distinctive concern with the development of technologies as a 

social process. Science is often represented (mistakenly according to the soci-

ology of scientific knowledge) as a form of knowledge independent of particu-

lar social contexts of production. In a similar style, technologies are often 

thought of as produced straightforwardly, and asocially, by the application of 

scientific and engineering knowledge and economic rationales. Instead of ac-

cepting this view of an inevitable technology arising independently of social 

and cultural influence, science and technology studies suggests that we should 

look for the social dynamics at the heart of new technologies. It becomes inter-

esting to look at the assumptions that designers work with, the factors that in-

fluence judgments about whether a technology is effective or marketable, and 
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the way that commercial organizations market and disseminate new technolo-

gies. Science and technology studies has advocated that researchers aim to 

open up the black box of technology to find out how it comes to be that way [-

-].  

Sosiaalinen dynamiikka ja kontekstuaalisuus ulottuvat siis myös käyttäjiin, kult-

tuureihin ja kehittyviin uusiin rakenteisiin kuten digitaalisiin infrastruktuureihin 

(artikkeli I) sekä arkeologiassa esimerkiksi aineistojen tuotantoon. Koska pääpaino 

ei ole sosiaalisessa face-to-face-tutkimuksessa tai selkeästi rajattavassa olevassa 

kohteessa, voidaan pohtia, onko kysymyksessä etnografian menetelmien mukainen 

tutkimuskohteen rakentaminen. Tutkittavaa ilmiötä on seurattu monin tavoin, ei 

vain aineistoihin vaan myös konferensseista saatuihin ajankohtaisiin käsityksiin ja 

ideoihin tukeutuen. Hinen (2009) mukaan menetelmällistä soveltavuutta voi perus-

tella sillä, että tutkimus pystyy käymään merkityksellistä dialogia. Hän käyttää es-

imerkkinä internetin tutkimusta (ibid.: 18–19): 

In this situation the key recourse has to be the dialogues in which the study is 

able to engage: If we can do studies of the internet that say something interest-

ing and that advance debate, whether in policy circles, in the theoretical re-

sources of academic disciplines, or in informing practical action, then our 

studies will have some claim to adequacy. 

Arkeologian digitalisaatiosta rakennetaan siis tässä tutkimuksessa kuvaus tie-

teidenvälisen lähestymistavan ja arkeologian kautta, mutta hahmotuksessa painot-

tuvat materiaalisuus, aineistot ja välillisesti työkäytännöt. Työssä on haluttu yhdis-

tää yleisluontoisiin ja laaja-alaisiin päätelmiin pyrkivä sosiotekninen tietojärjestel-

mätieteiden lähestymistapa (Tilson ym. 2010) ja tieteen ja teknologian alalta periy-

tyvä sosiotekninen informaatioinfrastruktuurin käsite (Star & Ruhdeler 1996). 

Tämä mahdollistaa myös tutkimusasetelmaan liittyvän heterogeenisyyden huomi-

oonottamisen. Ajattelullisena lähtökohtana on ollut, että suunnittelun ja kehitys-

työn näkökulmasta sekä yleistyksiin pyrkivää että kontekstisidonnaisuutta ymmär-

tävää ja tutkivaa lähestymistapaa tarvitaan. Tämä tarve aktualisoituu erityisesti tut-

kittaessa globaalin ja lokaalin arkeologian välistä suhdetta ja niiden kytköksiä di-

gitalisaatioon sekä tarpeellisia kehittämiskohteita. Kumpikaan edellä mainituista 

tavoista ei ole siis oikeampi kuin toinen, ja suunnittelutyö edellyttää ymmärrystä 

molemmista. Arkeologian kentällä on tunnistettavissa myös tieteen sisäisiä tekno-

logiseen kehitykseen ja tietokoneistumiseen sekä muuttuviin paradigmoihin liitty-

viä käsitteitä, nimityksiä ja aloja. Nämä tekijät ovat osin vakiintumattomia, eikä 
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niihin ole voitu syventyä tässä tutkimuksessa. Aihetta kuitenkin sivutaan lyhyesti 

luvussa 4.1.1.  

3.2 Tutkimuksen kulku  

Tutkimuksen lähestymistapana ovat siis olleet tietoverkkojen ja digitaalisaation 

myötä e-tiede ja digitaaliset infrastruktuurit, jotka yhdistyvät arkeologiassa esimer-

kiksi aineistoihin, niiden avoimuuteen sekä kehitettäviin ja kehittyviin tieto- ja tut-

kimusinfrastruktuureihin (esim. ALCS 2006, ARIADNE 2014, OECD 2013). Lä-

hestymistavan voi liittää arkeologian alalla edellä mainittuja pienempiinkin infra-

struktuureihin kuten kaivausprosessin tutkimiseen, kaivausten digitalisointiin, kai-

vausaineistojen digitaaliseen hallintaan sekä kaivaustyön tekniseen ja työkäytän-

nöllisen kehittämiseen. 

Tutkimuksessa on pyritty muodostamaan kuva viimeisimmistä kansainväli-

sistä digitalisaatioon liittyvistä kehityskuluista, jotka kytkeytyvät arkeologiaan ja 

vaikuttavat myös tieteidenvälisellä tasolla. Tutkimuksen taustana on olettamus pai-

kallisesta kehittämistarpeesta. Suomalaisen, edelleen ajankohtaisen kaivausproses-

sin kehittämistarpeen lähtökohdasta tutkimus muovautui kansainvälistä arkeolo-

gian digitalisaatiota ja Suomen tilannetta keskenään vertailevaksi.  

Prosesseihin ja aineistoihin kohdistuva digitalisaatio on luonteeltaan toisaalta 

kokonaisvaltainen ja toisaalta abstrakti, koska digitalisaatio vaikuttaa niihin läpi-

leikkaavana ilmiönä. Yksittäisten tutkimusosien eristäminen kaivausprosessista tai 

aineistosta ei ole tässä tutkimuksessa mielekästä, koska aineistokomponentit ja pro-

sessin vaiheet integroituvat vahvasti ja vaikuttavat toisiinsa. Tästä syystä laaja nä-

kökulma on ollut tarpeen. Tätä kokonaisuutta, digitaalisen datan elinkaarta ja digi-

talisaation kokonaistilan vaihe-eroa yleismaailmallisen arkeologian ja suomalaisen 

arkeologian välillä on jäsennetty e-tieteen käsitteitä hyväksikäyttäen. 

Digitalisaation monitahoisuutta mukaillen yhdenkin arkeologisen kaivauksen 

aineisto on monimuotoinen tietovaranto, ja aineistojen sisältö ja laajuus vaihtelevat 

kaivauksittain johtuen monista eri tekijöistä. Jokainen kaivausraporttiin tuotettu da-

talaji on jo itsessään erityisosaamista vaativa kokonaisuus, joka voi olla erityisen 

teknologisen kehittämisen kohteena. Edellä kuvatut tekijät voidaan hahmottaa ylei-

sellä tasolla hyödyntämällä sosioteknistä näkökulmaa.  

Tutkimuksen painotukset ovat työn edetessä siirtyneet kohti kansainvälistä ja 

tieteidenvälistä näkökulmaa. Tämä tarkastelutapa tuottaa tutkimuksellisia ja jäsen-

telyn välineitä monipuolisemmin kuin maantieteellisesti rajoittunut ja tiedespesifi 
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metodiikka. Globaali digitalisaatio voidaan nähdä viitekehyksenä, johon myös ar-

keologian tieteenala sijoittuu. On olemassa tieteenaloja, jotka omaavat digitalisaa-

tioon liittyvän kehitystyön ja käsitteistön osalta arkeologiaa pidemmät perinteet. 

Ne arkeologian kehittämisen lähtökohdat, jotka realisoituvat nyky-Suomessa, ovat 

osin jo kansainvälisesti vakiintuneita. Siksi tutkimuksessa on otettu muun muassa 

aiheen relevanttiutta ja tutkimuksellisesta mielekkyyttä ajatellen askel ohi Suomen 

vallitsevan tilanteen. Se ei tarkoita, että pois jätetyt alueet olisivat merkityksettömiä. 

Tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli tarkastella kaivausta myös uusien tek-

nologioiden (semanttinen web, ontologiat ja linked data) luomien mahdollisuuk-

sien valossa, mikä ei kuitenkaan ollut tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista (ks. 

Wright 2011), mutta tutkimusaihe on painottunut web-teknologioihin liittyviin di-

gitaalisiin infrastruktuureihin. 

Jotta relevantteja ja kestäviä kehittämiskohteita voidaan löytää ja arkeologisen 

digitaalisen datan elinkaari kriteereineen kyetään ymmärtämään, on seurattava di-

gitalisaation jatkuvasti muuttuvia ja kehittyviä ilmenemismuotoja. Kansainväli-

sellä tasolla jo hyödynnettävien uusien teknologioiden tarkastelu ei siis riitä tässä 

työssä. Seurantaan yhdistyvät digitalisaation ja tieteidenvälisen näkökulman kautta 

myös dataan ja sen elinkaareen liittyvät rakenteet ja komponentit, jotka mahdollis-

tavat datavirtojen rakentamisen lokaalin ja globaalin tason välille. Sen jälkeen kun 

ratkaisumalleja tai kehityskohteita on löydetty (artikkelit I, II & IV), on mahdollista 

tutkia niiden hyödyntämis- ja kehitysmahdollisuuksia Suomessa, ja myös empiiri-

nen kehittäminen mahdollistuu (artikkelit II, III & IV).  

Tutkimuksen teon aikana ei ole ollut olemassa proseduuria, standardeja tai oh-

jekirjaa, joka käsittelisi arkeologisten vaatimuksien ja kehittämiskohteiden suh-

detta digitalisaatioon tai arkeologian kehittämistä digitaalisesta näkökulmasta. 

Näin ollen tietoutta on täytynyt jäljittää hajanaisista lähteistä, ja on täytynyt tutkia, 

miten esitellyt ratkaisut sopivat suomalaiseen kontekstiin. Tieteidenvälinen, suun-

nitteluorientoitunut lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden edellä kuvatun kaltai-

seen tutkimuksen toteuttamiseen. Sen piirteitä on sittemmin ollut havaittavissa 

myös arkeologisissa julkaisuissa aiempaa enemmän, mikä voi toivoa johtavan ajat-

telumallin yleistyvään realisoitumiseen arkeologisissa projekteissa (ARIADNE 

2014, Forte 2014, Kintigh ym. 2015). 

Ratkaisumalleja koskevan tieto on pyritty tuottamaan niiden pääpiirteitä vali-

koiden ja tulevalle tutkimukselle suuntaviivat osoittaen. Tutkimustyötä voi luon-

nehtia kehitysorientoituneeksi. Eettisestä näkökulmasta digitalisaatio vaikuttaa siis 

väistämättä tämän tutkimuksen käynnistämiseen, intresseihin ja tutkimukseen va-
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likoituneisiin aihekokonaisuuksiin. Pyrkimyksenä on kuitenkin hahmottaa mahdol-

lisia ja todennäköisiä tulevaisuuden kehityskaaria ja kestäviä kehittämiskohteita. 

Niiden konkreettiset toteutumistavat tai se, ovatko tavoitteet hyviä, tavoittelunar-

voisia tai ylipäänsä mahdollisia käytännön tasolla, ovat kysymyksiä, joihin ei ole 

olemassa yksinkertaista vastausta.  

Pohdittaessa lokaalin ja globaalin arkeologian suhdetta yleisestä näkökulmasta 

on riskinä se, että geneerisluonteiset käsitteet yksinkertaistavat asioita liikaa ja luo-

vat epämielekkäitä mielikuvia kategorioista. Tutkimuskohteen kuvaamisen kan-

nalta on kuitenkin tehtävä edellä kuvatun kaltaisia yleistyksiä. Arkeologiassa on 

olemassa jaettuja päämääriä ja tavoitteita liittyen esimerkiksi kulttuuriperinnön säi-

lyttämiseen ja tutkimukseen. Tässä mielessä voidaan siis puhua globaalista arkeo-

logiasta, tai infrastruktuureihin liittyvin termein arkeologian lokaalista universaa-

liudesta, joka mahdollistaa arkeologian globaalissa kontekstissa standardien ja inf-

rastruktuurien kehittymisen (lokaali universaalius -käsite Timmermans & Berg 

1997, ks. artikkeli III). Lokaali universaalius siis mahdollistaa tieteenalan komp-

leksisuudesta huolimatta kansainvälisesti jaetut arkeologiset piirteet myös digitali-

saatioon liittyvien mahdollisuuksien ja kehittämisen näkökulmasta. Lokaali ar-

keologia, kuten arkeologia Suomessa, on nähtävä osana globaalia arkeologiaa, 

vaikka digitalisaation kehityskulun tai e-tieteiden tavoitteiden näkökulmasta sen 

tietynhetkinen tila voi poiketa alan valtavirrasta.  

Arkeologian nykytilan kuvaamisen välineinä ovat toimineet arkeologiset ai-

neistot sekä välillisesti niihin liittyvät työkäytännöt: keruu, käsittely, hallinta sekä 

tulkinta erityispiirteineen. Näkökulma kattaa koko kaivausprosessin, koska se aset-

taa vaatimuksia myös kaivausten suunnittelulle ja dokumentoinnille. Näihin vaa-

teisiin liittyen on tarkasteltu digitaalisen datan elinkaarta esimerkiksi sen uudel-

leenkäyttömahdollisuuksien valossa. Lähtökohtaisesti tiedetään, että kaivauspro-

sessissa on kehittämistä digitalisaation näkökulmasta. Toisaalta tiedetään myös, 

että yhden aineiston tai kaivauksen tutkimuksen perusteella ei digitaalisten tavoit-

teiden tai mahdollisuuksien näkökulmasta voida tehdä yleistettäviä päätelmiä. Toi-

nen tutkimuksen tausta- ja haastetekijä on muun muassa aineistoihin ja niiden muo-

dostumiseen, työkäytäntöihin ja tutkimukseen liittyvä heterogeenisuus ja moniulot-

teinen sosiotekninen kompleksisuus, johon muun muassa digitaaliset infrastruktuu-

rit on nähty ratkaisuiksi (Snow ym. 2006). Arkeologiselle tutkimukselle ominaisen 

aineistokeskeisyyden ympärillä ovat vaikuttavina tekijöinä työkäytännöt, arkeolo-

gian tiede ja sosiotekninen, kulttuurillis-institutionaalinen konteksti Suomessa ja 

kansainvälisesti.  
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Uudet, digitaaliset dokumentointimahdollisuudet sekä mahdollisuudet tuottaa 

(vastakohtana alkuperältään analogisille) digitaalissyntyisiä kaivausaineistoja ovat 

moninaisia. Tämän tutkimuksen aikajänteen näkökulmasta uusia tietoteknisiä rat-

kaisuja ilmaantuu jatkuvasti, ja käytössä olevat ratkaisut vanhenevat ja saapuvat 

elinkaarensa päähän. Tämä ei silti poista tarvetta sille, että arkeologeille tuotetaan 

ajankohtaista tietoa uusista teknologioista, tiedostomuodoista, ohjelmistoista ja tie-

tojärjestelmistä. 

Tieto sekä maksullista että ilmaiseksi saatavilla olevista työkaluista olisi Suo-

messakin varsin tarpeellista, mutta sen kokoaminen ja esittäminen ei ole tämän tut-

kimuksen kannalta mielekästä. Sen sijaan työssä on pohdittu sitä, miten digitaalis-

ten aineistojen elinkaari voi pidentyä, ja on yritetty päästä ”teknologioiden taakse” 

(beyond tools -käsitys [Huggett 2012c], artikkeli I). Digitalisaation etenemisen 

myötä arkeologia, aineistot ja arkeologiset prosessit Suomessa ovat jo muuttumassa 

tai tulevat muuttumaan. Tämän muutoksen kohtaavat myös arkeologiset toimijat, 

muisti-instituutiot ja laajemmin suomalainen yhteiskunta. Muutos ei kuitenkaan ta-

pahdu nopeasti.  

3.3 Tutkimusaineistot 

Tutkimuksen pääasiallisina aineistoina on käytetty kansainvälisiä ja osin suomalai-

sia, sekä julkaistuja että julkaisemattomia, kirjallisia lähteitä sekä erilaisia internet-

lähteitä, raportteja, ohjeita ja standardeja. Tutkimusaineistona voi pitää myös ar-

keologisia konferenssivierailuja ja -esitelmiä, jotka ovat tuottaneet ajankohtaista 

tietoa uusimmista teknologioista, arkeologisista kehittämiskohteista ja infrastruk-

tuuriprojekteista.  

Arkeologista kaivausmetodiikkaa ilmentävinä apuvälineinä on hyödynnetty 

kaivauslomakkeita (ks. myös Masur ym. 2014), ja kyseiseen metodiikkaan liittyvät 

myös tutkimuksessa käsitellyt web-tietojärjestelmät (artikkeli III). Aineistoina ovat 

toimineet myös arkeologiassa käytetyt suomalaiset ohjeet (Museovirasto 2012, 

2014a, 2014b) ja kansainvälisissä projekteissa kootut materiaalit, ohjeet ja standar-

dit, jotka on julkaistu vasta tutkimuksen viime vaiheessa. Aineistoja täydentää ar-

keologeille suunnattu lyhyt kysely, jossa kartoitettiin Suomen arkeologian kaivaus-

aineistojen hallinnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tätä kyselyä on käsitelty ai-

noastaan yhteenveto-osuudessa. 

Suomen kaivausaineistojen tilan osalta yleiskuvaa on mahdollista muodostaa 

yleisellä tasolla Museoviraston Rekisteriportaalin (Museovirasto s.a.) raporttien 

perusteella, mutta tätä kautta saatavilla olevien tietojen syntetisointi täytyy tehdä 
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raportti kerrallaan, koska portaalin suodatustoimintojen hakutoiminnot eivät mah-

dollista esimerkiksi ajoitustietoja tai menetelmiä haun suodatusvalintana. Saata-

villa olevissa raporteissa painottuvat teknologioiden sijaan kaivauksen kulku ja tul-

kinnat. 

Kansainvälisissä arkeologisissa julkaisuissa teknologioita käsitellään yleensä 

vain marginaalisesti, mikäli julkaisukanava ei ole tietokone- tai teknologiaorientoi-

tunut (esim. historiallisen ajan arkeologia Society for Historical Archaeology [SHA 

2007]). Yleensä teknologiat tulevat esiin tulosten esittelyn yhteydessä. Näin on 

myös Suomessa. Uusia teknologioita esitellään yleensä syvemmin niille painottu-

villa areenoilla kuten teknologiaoriontuneissa konferensseissa, joista onkin am-

mennettu tähän tutkimukseen tietoutta, jota ei olisi muuten ollut mahdollista saada 

käsiin. On epäselvää, kuinka suurta osuutta arkeologeista edellä mainituilla fooru-

meilla esiintyvät tahot edustavat ja kuinka realistinen kuva erilaisten teknologioi-

den käytön laajuudesta välittyy näiden kanavien kautta. Tiedefoorumit ovat kuiten-

kin käytännössä ainoa tapa hahmottaa arkeologian digitalisaation viimeisimpiä ke-

hityskulkuja. 

Monimuotoiset kaivausaineistot ja kaivausprosessiin liittyvät semanttis-tekni-

set ratkaisut muodostavat monivivahteisen kohteen tarkastelulle. Tämä koskee vä-

lillisesti myös työkäytäntöjä ja teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia. Kun 

kaivaukseen yhdistetään infrastruktuuriset tavoitteet, laajenee asetelma edelleen. 

Infrastruktuureita kehitetään kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa (artikkeli 

II). Edellä kuvatut tekijät ovat vahvistaneet tarvetta tutkia suomalaista arkeologiaa 

kokonaisvaltaisena ilmiönä ja kehittämiskohteena digitaalisesta näkökulmasta – 

myös tämän tutkimuksen jälkeen.  
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4 Arkeologian nykytila ja erityispiirteet 
digitalisaation ja e-tieteen vaikutuspiirissä 

4.1 Globaali arkeologia digitalisaation vaikutuspiirissä  

Vaikka digitalisaatio-termiä käytetään harvoin keskusteltaessa arkeologian alan ke-

hityssuunnista, on alan digitalisoituminen paraikaa käynnissä. Digitalisaatio voi-

daan nähdä sosioteknisenä prosessina, joka ympäröi arkeologian tieteenalaa. Sen 

heijastumista arkeologiaan voidaan mainita esimerkiksi halpenevat ja yleistyvät di-

gitaaliteknologiat arkeologisessa dokumentoinnissa, kehittyvät tietotekniset ja in-

formaatio- ja viestintätekniset mahdollisuudet sekä digitaalisen datan määrän kasvu 

ja datan laadun moninaistuminen. (Artikkelit I & II.) Digitalisaatioon liittyvä tie-

teidenvälinen e-tiede on tunnistettu mahdolliseksi arkeologian kehittyväksi para-

digmaksi (esim. Petrovich ym. 2011, ks. Oikarinen 2013). Arkeologisen digitali-

saation aallonharja-asemasta katsottuna data, tulkinta, tietoverkot, tietojärjestelmät 

ja laskenta kietoutuvat yhteen jo nykytilanteessa ennennäkemättömällä tavalla 

(Ch’ng & Gaffney 2013: 5): 

Data and interpretation now cascade in a manner that was never realised pre-

viously and these networks will merely expand as computer systems become 

more powerful and, perhaps more importantly, all data becomes interlinked. 

The process of heritage computing is therefore a highly complex act and no 

individual part of the process, from data to collection to interpretetation is in-

dependent. 

4.1.1 Arkeologian digitalisaation yleiskuva ja taustat 

Digitalisaation globaalit vaikutukset yhteiskuntaan ja tieteenaloihin ovat dynaami-

sia, moniulotteisia ja mekanismeiltaan monimutkaisia (esim. Tilson ym. 2010, ks. 

artikkeli I). Digitalisaatiota voi luonnehtia geneeriseksi muutostilaksi: se on koko-

naisvaltainen, osin huomaamatta tapahtuva ja laajasti vaikuttava ilmiö. Vaikka ar-

keologia kuuluu digitalisaation vaikutuspiiriin, on arkeologian digitalisaation glo-

baalia vaihetta ja nykytilaa vaikea hahmottaa. Tämä johtuu kansainvälisen arkeolo-

gisen toiminnan, tutkimuksen ja aineistojen vaihtelevuudesta ja monimuotoisuu-

desta. Eri maiden arkeologiset lähtökohdat, käytännöt, ohjeet, lait, toimijat ja tie-

teen traditiot vaihtelevat suuresti. Muinaisjäännökset ovat erilaisia samoin kuin nii-
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den arkeologiset dokumentointimenetelmätkin. Täten myös lähtökohdat digitali-

soitua vaihtelevat maittain, ja digitalisaatio itsessään monimutkaistaa tilannetta en-

tisestään (ks. myös Oikarinen 2014). Tutkimuskohteena globaalin digitalisaation ja 

arkeologisen tutkimuksen suhde näyttää olevan kartoittamaton. Lisäksi arkeologiaa 

ja muita digitalisoituvia tieteenaloja vertaileva tutkimustieto puuttuu. Tässä tutki-

muksessa aihepiiriä on syntetisoitu lyhyesti ja eri painotuksin artikkeleissa (artik-

kelit I–V). Viimeisimmät kansainväliset projektit ovat hieman helpottaneet ku-

vauksen laadintaa (artikkeli II).  

Tutkimuksen tulosten perusteella suuri osa digitalisaation vaikutuksista glo-

baalin arkeologian piirteisiin jää pimentoon. Yleensä julkaisuissa ja esimerkiksi ar-

keologian konferensseissa nousevat esille tietyt maat tai alueet. Useissa Euroopan 

maissa tehdään (ARIADNE 2014) ja on tehty pitkään (The European Network of 

Excellence on the Applications of Information and Communication Technology to 

Cultural Heritage vuosina 2004–2008 [EPOCH 2015], vuodesta 2004 myös Ar-

chaeological Records of Europe – Networked Access [ARENA 2012, Kenny & 

Richards 2005]) kehitys- ja yhteistyötä arkeologian digitaalisissa ja infrastruktuu-

reihin liittyvissä kysymyksissä. Näihin kysymyksiin lukeutuvat digitaalisten ai-

neistojen integrointi sekä palvelujen tarjoaminen kaikille arkeologeille (ks. myös 

ARCHES 2014). (Ks. myös artikkelit I–III & V.)  

Eräät maat, projektit ja instituutiot ovat edelläkävijöitä arkeologian digitalisaa-

tioon liittyvissä kysymyksissä. Ajankohtaisena esimerkkinä mainittakoon Iso-Bri-

tannian Archaeology Data Servicen ja Yhdysvaltain Digital Antiquityn välinen yh-

teistyö arkeologisissa digitaalisten hyvien käytäntöjen ohjeiden kehitystyössä, jota 

on Isossa-Britanniassa tehty maakohtaisesti jo 1990-luvulta alkaen. Siellä ensim-

mäiset digitaalisuutta koskevat ohjeet (Guides to Good Practices) julkaistiin vuo-

sina 1998–2002. Tämä työ on jatkunut ja laajentunut ARIADNE-infrastruktuuri-

projektissa, jonka puitteissa on kerätty tietoja eri Euroopan maiden digitaalisista 

hyvistä käytännöistä ja teemoja aiheeseen liittyen, mutta työ on vielä kesken (Niven 

& Wright 2014). Yhdysvalloissa keskustelu digitaalisen datan ja sen arkistointiin 

liittyvistä haasteista ulottuu 1990-luvulle. (ADS & tDAR 2013, ks. myös artikkeli 

III.)  

Isossa-Britanniassa on taiteiden ja humanististen tieteiden alalle (sisältäen ar-

keologian) laadittu jo vuonna 2005 aloite e-tieteen kehittämiseksi (Arts and Huma-

nities e-Science Initiative) (esim. Dunn & Blanke 2009, ks. myös Dunn ym. 2009, 

Gaffney & Flecther 2007, Gaffney 2010). Yhdysvaltalaisissa julkaisuissa on esi-

tetty arkeologisten infrastruktuurihankkeiden käynnistämistä (esim. Kintigh 2006a, 
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2006b, Snow ym. 2006, tDAR 2014), ja esitykset ovatkin johtaneet uusiin hank-

keisiin. Tätä työtä perustellaan muun muassa tieteiden rajat ylittävällä yhteistyöllä 

(Kintigh ym. 2015, ks. arkeologiaan liittyvät perustelut esim. Gaffney 2010: 131–

133). 

Myös pohjoismaisissa muisti-instituutioissa ja tutkimusprojekteissa on käyn-

nissä digitalisointiprojekteja, joista on toistaiseksi saatavilla vain vähän julkaistua 

tietoa (esim. artikkeli V). Edellä mainittujen lisäksi Australia on yksi arkeologisten 

digitaalisten kysymyksien yhteydessä usein esille nousevista maista (esim. Colley 

2015, Ross ym. 2013). Digitaalinen murros on johtanut digitaalisten infrastruktuu-

rien koordinoituun kehittämiseen arkeologiankin alalla, mutta kehittämistavoittei-

den haasteellisuutta korostetaan esimerkiksi ARIADNE-projektissa (Selhofer & 

Geser 2014: 6, 156, ks. artikkeli II).  

Digitalisaation vaihe-eroja Euroopan arkeologian sisällä kuvaavat hyvin eu-

rooppalaisen ARIADNE-projektin puitteissa suoritetun kyselyn tulokset. Kyse-

lyssä kartoitettiin yleisluonteisesti pääasiassa arkeologisten aineistonhallinta- ja 

julkaisuohjelmistojen käyttöä (Aspöck ym. 2015). Tulosten mukaan noin puolet 

vastanneista ilmoitti käyttävänsä paperidokumentointia ja digitaalisia tiedostoja, ja 

vain hieman enemmän kuin puolet kertoi hyödyntävänsä taulukkolaskentaohjelmia, 

paikkatieto-ohjelmia tai tietokantoja. Arkeologisessa työssä käytetään siis laajasti 

erilaisia ohjelmistoja ja tuotetaan digitaalisia aineistoja sekä digitaalissyntyistä että 

digitoitua dataa käyttäen, mutta arkeologisia aineistonhallinta- ja julkaisuohjelmis-

toja hyödynnetään vielä verrattain vähän, tai niitä ei edes tunneta.  

Kyselyn ulkopuolelle jäi useita maita, ja eräistä arkeologian digitalisaation 

edelläkävijämaista kuten Iso-Britanniasta, saatiin vain vähän vastauksia, mikä vai-

kuttaa muodostuvaan yleiskuvaan. (Aspöck ym. 2015: 1.) Kyselyyn osallistuneiden 

maiden osalta digitaalisten aineistojen hallinta ja arkistointi osoittautui yksittäisiin 

tapauksiin perustuviksi ja hajanaiseksi – jopa ennakoitua hajanaisemmaksi 

(Aspöck ym. 2015: 1–2):  

It suggests that the technologically competent people are talking among them-

selves [--], and that general practice on data management lies very, very far 

behind. 

Tämän tutkimuksen lähestymistavan näkökulmasta digitalisaatio kehityskulkuna ja 

sosioteknisenä prosessina tapahtuu tieteissä globaalisti luonnollisena osana niitä. 

Kyseistä aihepiiriä ei siis tarvitse tunnistaa tieteidenvälisenä ja e-tieteen käsitteisiin 

ja tavoitteisiin kytkettynä ilmiönä, mikäli sille ei ole erityistä tarvetta. Tämä kehi-
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tyskulun ja käsitteistön välinen suhde pätee pääpiirteittäin myös arkeologian tie-

teenalaan. Käsitykset digitaalisesta datasta sekä uusien teknologioiden synnyttä-

mistä mahdollisuuksista ja haasteista muuttuvat kuitenkin koko ajan, ja yhtä lailla 

arkeologia digitalisoituvana tieteenä kehittyy ja muuttuu. 

Digitalisaatio on tärkeä osa ajankuvaa ja muodikas termi, mutta ilmiötä tutkit-

taessa on tärkeä ymmärtää digitalisaation muutoksen luonnetta sekä sen lokaaleja 

ja globaaleja erityispiirteitä, vaikka esimerkiksi arkeologinen käsitteistö olisi digi-

talisaation valtavirtatermistöstä poikkeavaa. Käynnissä olevan teknologisen muu-

toksen luonteen tunnistamisen ja sen pohtimisen tärkeys nousi arkeologisen kes-

kustelun aiheeksi erityisesti 2000-luvun alussa (esim. Huggett & Ross 2004, Lock 

2003, Richards 2002, ks. artikkeli I).  

Arkeologian digitalisaatio on kytköksissä tietokoneiden sekä internetin ja web-

teknologioiden kehitykseen ja myös muiden tieteiden kehitykseen. Tämä kehitys-

kulku alkoi arkeologiassa jo 1950-luvun jälkipuolella, ja 1960-luvulla se sai jalan-

sijaa erityisesti Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa (Lock 2003: 1, 9, Richards 

1998: 333). Muutos on ollut erityisen nopeaa noin 25 viimeisen vuoden aikana. Sen 

taustalla ovat internetin kehityksen lisäksi dokumentointiin käytettävien digitaali-

teknologioiden sekä tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen halpeneminen. 

Oman näkökulmansa teknologisoitumiseen tuo arkeologian tieteen sisällä käy-

tävä keskustelu, jossa arkeologian digitalisoitumisen vaiheita on kuvattu ja niistä 

on keskusteltu käyttäen tieteenalan omaa terminologiaa. Digitalisaatioon ja muihin 

edellä käsiteltyihin aihepiireihin syventävästi liittyvät puheenvuorot löytyvät usein 

hajanaisista julkaisuista. Toisinaan niitä voi lukea yksittäisiin teknologioihin ja pro-

jekteihin liittyvien tieteellisten reflektointien rivien väleistä. Tähän diskurssiin ei 

ole mahdollista syventyä tässä yhteenvedossa. Silti teknologisesti orientoituneet ar-

keologian erityisalat ja niihin liittyvät nimitykset, teoretisoinnit ja määritykset 

konkretisoivat sitä, miten pitkän ajan muutos on nähty alan sisällä (esim. tietoko-

neet ja arkeologia [Lock 2003, Richards 1998], digitaaliarkeologia [Daly & Evans 

2006, Zubrow 2006], digitaalinen aikakausi [Ch’ng ym. 2013, Graeme ym. 2013], 

visuaalinen arkeologia ja virtuaaliarkeologia [Greengrass & Hughes 2010], kybe-

rarkeologia [Forte 2010, 2014], neuroarkeologia [Forte 2015], arkeologia 2.0 

[Kansa ym. 2011], ks. nimityksistä myös Huggett [2013], Zubrow [2006, 2010]). 

Digitalisaation aihepiiriin kuuluvien teemojen käsittely on selkeästi lisääntynyt 

myös toimitettuina teoksina, joita lukeutuu myös edellä mainittuihin lähteisiin.  

Arkeologisten aineistojen näkökulmasta kehityskulkua voidaan lyhyesti ku-

vata niin, että datan minimaalisuudesta ja minimoinnista on kuljettu kohti datarik-

kautta, datan rikastamista ja dialogia sen eri kontekstien kanssa (Lock 2003: 8–9). 
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Sama kehitys jatkuu tänäkin päivänä, kun uudet teknologiat luovat uusia mahdol-

lisuuksia. Datan tallentamismuodot ja havainnollistamismahdollisuudet lisääntyvät. 

Monien tulkintojen esittämistä painotetaan. Lisäksi muun muassa sosioteknisten 

kontekstien läsnäolo ja vaikutus menneisyyden virtualisointiin ja digitaalisten ”re-

konstruktioiden” moninaiseen autenttisuuden problematiikkaan on huomioitu. 

Tämä muodostaa yhden kyberarkeologian premisseistä (Forte 2014: 115). On myös 

huomioitava, että meneillään olevan teknologisen muutoksen astetta ja luonnetta 

arvioidaan aina suhteessa ajankuvaan ja vallitsevaan käsitykseen modernimmeista 

teknologioista ja työkaluista. Näin tehdään tänä päivänäkin – tietty käsitys kehityk-

sen kärjestä vallitsee, kunnes huomataan, että kehityskin kehittyy.  

4.1.2 Kohti syvenevää digitalisaatiota ja e-tiedettä?  

Digitalisaation ja arkeologian yhteyden syvenemistä heijastelee varsinaisen ar-

keologian digitalisoitumisen lisäksi myös 2000-luvulla lisääntynyt keskustelu, 

jossa käsitellään monista näkökulmista e-tieteen ja digitalisaation aihepiirejä ja 

mahdollisuuksia (ks. luku 2). E-tieteen ja digitalisaation aihepiiriin kuuluvia tee-

moja ovat muun muassa arkeologisten prosessien digitalisointi ja prosesseihin liit-

tyvät ohjelmistot ja tietojärjestelmät sekä uudet dokumentointimenetelmät (esim. 

Gidding ym. 2011, Levy ym. 2010, ks. artikkeli III) ja uusien teknologioiden luo-

mat tutkimus-, viestintä- ja kommunikaatiomahdollisuudet (Kansa ym. 2011, 

Kansa & Whitcher Kansa 2011). Myös digitaalisten infrastruktuurien kehittäminen 

(esim. ARIADNE 2014, Kintigh ym. 2015, Ross ym. 2013, Snow ym. 2006) ja 

erilaisten standardien tarve (esim. Richards 2009) lukeutuvat arkeologisen keskus-

telun uusiin teemoihin. 

Arkeologiseen keskusteluun kytkeytyy vahvasti myös aineistojen yhteistoi-

minnallisuuden mahdollistavan teknologisen ja käsitteellisen kehitystyön teemasto 

(Cripps ym. 2004, Cripps ym. 2014, Faniel ym. 2013, Labrador 2012, Vlachidis 

ym. 2010, Vlachidis 2012, ks. artikkelit II, IV–V). Keskusteluissa pohditaan myös 

teknologioiden vaikutuksia työkäytäntöihin ja aineistoihin sekä uusia tutkimus-

mahdollisuuksia (esim. Huggett 2012b, 2012c, 2013, Lock 2009) ja -aloja (Huggett 

2012a). Uusimpia teemoja ovat digitaalisiin kysymyksiin liittyvä etiikka (Colley 

2015) ja digitaalisten ympäristöjen hyödyntämiseen kohdistuvat etnografiset tutki-

mukset (Edgeworth 2014, ks. myös Edgeworth 2011 liittyen kaivaukseen). Arkeo-

logisten julkaisemattomien aineistojen ja raporttien disseminaatio on edistynyt 

web-teknologioiden ja digitaalisten kirjastojen myötä (ks. artikkeli V).  
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Internet-teknologioden kehittymisen myötä keskustelun aihepiireiksi ovat 

nousseet edellä kuvattujen teemojen lisäksi avoimen lähdekoodin ohjelmistot, ai-

neistojen avoimuus ja arkeologian yhteiskunnallistuminen (esim. Beale 2012, Beck 

& Neylon 2012, Ducke 2012, Harris 2012, Jeffrey 2012, Kansa ym. 2011, Kansa 

2012, Lake 2012, Mazel ym. 2012, Morgan & Eve 2012). On myös esitetty uhka-

kuvia, jotka liittyvät useimmiten digitaalisten aineistojen säilymiseen (esim. Eitel-

jorg 2011, Thwaites 2013) tai eettisiin kysymyksiin (Colley 2015). Tutkiva, kriitti-

nen ja arvioiva ote digitalisaation luonnetta ja vaikutuksia kohtaan onkin tarpeelli-

nen (Lock 2003: 263–263). Digitaalisen murroksen edetessä sen tutkiminen saa yhä 

monivivahteisempia muotoja, eli asetelma muistuttaa tältä osin arkeologian digita-

lisaation monivivaihteistumista ja syvenemistä  

Tutkimuksen loppuvaiheessa on ilmestynyt arkeologian digitalisaation kan-

sainvälisiä erityispiirteitä ja digitalisaation tilaa syntetisoivia standardeja ja projek-

tien julkaisuja. Esimerkkeinä mainittakoon ADS ja tDAR (2013), ARCHES (2014), 

ARIADNE (2014), London Charter ([2006] 2009), Niven ja Wright (2014), Ross 

ym. (2013) ja Seville Charter (Lopez-Menchero & Grande 2010) (ks. myös artik-

kelit I & II). Niissä käydään keskustelua tämän tutkimuksen kanssa yhteisten digi-

talisaatioon liittyvien, laajojen teemojen alla (”beyond tools” eli työkalujen yli -

käsitys [Huggett 2012c]). Nämä julkaisut myös osaltaan perustelevat tämän tutki-

muksen tarpeellisuutta, jota oli vielä tutkimuksen alussa ja Suomen arkeologian 

paikallisesta näkökulmasta vaikea todentaa. Tämänhetkinen suuntaus on, että digi-

taalisiin kysymyksiin haetaan erilaisten arkeologisten tahojen toimesta vastauksia 

kasvavassa määrin. Suomen arkeologian kannalta kansainvälistä vertailu- ja hyö-

dyntämismateriaalia on siis yhä enemmän saatavilla.  

Koostaen voi todeta, että kansainvälisesti katsottuna erilaisiin teknologioihin 

ja tietoteknisiin ratkaisuihin orientoituneita arkeologisia julkaisuja ja muuta aineis-

toa on olemassa varsin paljon. Aiheesta on kirjoitettu jo vuosikymmeniä. Tuorein 

tieto on esillä kansainvälisissä konferenssien web-sivustoilla ja julkaisuissa, joissa 

kuvataan myös uusimmat työkalujen yli -käsitykseen (Huggett 2012c) liittyvistä 

tutkimuskohteista (esim. konferensseja CAA 2015, CHNT 2015, Digital Heritage 

2015, julkaisuja Archeologia e Calcolatori 2015, Internet archaeology 2015).  

Yleisten ja kokoavien, kansainvälisen digitalisaation myötävaikuttamien aloit-

teiden, projektien ja ohjeiden osalta on oleellista huomata, että niissä ei päästä ar-

keologisten prosessien, kuten kaivauksen, ruohonjuuritasolle, eivätkä ne ulotu pai-

kallisten prosessien digitalisointiin tai kontekstien ja tutkimuksen problematiik-

kaan ja realiteetteihin. Toisaalta kokoavaa näkökulmaa tarvitaan, ja sitä voidaan 

hyödyntää paikallisesti. Paikallisten prosessien, projektien ja tutkimuskohteiden 
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erityispiirteitä ja problematiikkaa täytyy silti tutkia omina kysymyksinään ja tutki-

muksinaan paikalliset reunaehdot ja kulttuurikontekstit huomioiden. Tiettyyn kon-

tekstiin kehitetyt ratkaisut, ohjeet, standardit, ohjelmistot tai muut työkalut eivät 

välttämättä toimi optimaalisesti, jos käyttöyhteys muuttuu (artikkelit II & III). 

Sama pätee laajojen, tieteidenvälisten aloitteiden ja ohjeiden soveltamiseen. 

 Tämän tutkimuksen artikkeleissa arkeologian digitaalisaation nykytilaa on kä-

sitelty painottuen digitaalisten infrastruktuurien kuvaukseen ja niiden tarpeellisuu-

den sekä infrastruktuurien lokaali-globaali-akselin käsittelyyn. Kuten mainittu, on 

arkeologisten laajojen infrastruktuuriprojektien määrä lisääntynyt tutkimuksen 

teon aikana. (Artikkelit I–V.)31 Arkeologian digitalisaatio ja siihen kytkeytyvä ar-

keologisten infrastruktuurien kehitys on jatkuva ja pitkäaikainen muutosprosessi, 

jossa on kyse yleisellä tasolla tieteen yhteisistä muistikäytännöistä. Muistikäytän-

töjen tulee kattaa data ja sen elinkaari kokonaisuutena. Tällöin niiden vaikutusala 

kattaa esimerkiksi datan keräämisen, tallentamisen ja hallinnan. Lisäksi muistikäy-

täntöjen tulee kuvata tiedon hallinnan (knowledge management) 32  operaatiot. 

Muistikäytäntöihin liittyvät sekä sosiaaliset että teknologiset käytännöt, joilla 

muistia rakennetaan. (Esim. Bowker 2005.) Arkeologian globaalia digitalisoitu-

miskehitystä erityisesti sosioteknisten, digitaalisten infrastruktuurien näkökul-

masta kuvaava tutkimuksellinen näkökulma puuttuu vielä toistaiseksi (artikkeli I), 

mutta meneillään olevat infrastruktuuriprojektit pohjustavat sille mahdollisuuksia.  

4.1.3 Digitalisaation vaikutukset arkeologiaan  

Digitalisaatiossa on kyse sekä mahdollisuuksista että edellytyksistä: Kehittämisen 

näkökulmasta arkeologian digitalisaatio edellyttää monenlaisia sosioteknisiä väli-

neistöjä. Se vaatii myös huolellista prosessien ennakkosuunnittelua sekä kehitys- 

ja testaustyötä. Teknologioiden ja digitaalisten menetelmien kuvauksessa on tässä 

yhteenvedossa pitäydytty yleisellä tasolla, koska pelkästään kaivaustyössä digitali-

saation välineet ja niiden väliset suhteet voivat realisoitua monin eri tavoin (ks. 

esim. semanttisen webin teknologiat arkeologisessa kaivauksessa [Wright 2011], 

                                                        
31 Informaatiotutkimuksen alan tiedonhallintajärjestelmät (knowledge organisation systems [KOS]) (ar-
tikkeli IV) on kuvattu potentiaalisiksi kandidaateiksi informaatioinfrastruktuureille (Huvila 2006: 57–
58). Tämä näkemys on huomioitu tässä tutkimuksessa, mutta tiedonhallintajärjestelmät nähdään myös 
olemassa olevien informaatioinfrastruktuurien komponentteina.  
32 Tiedon hallinnalla tarkoitetaan sitä, miten organisaation sisäistä erilaista tietoa käytetään tukemaan 
organisaation toimintaa päätöksenteossa (esim. Nonaka & Takeutchi 1995). 
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kaivausmenetelmät ja niiden ontologiatyö [esim. Cripps ym. 2014] ja arkeologisen 

ARIADNE-infrastruktuurin monitasoinen rakenne [Aspöck & Geser 2014]). 

E-tieteen näkökulmasta yhtä merkittäviä kuin laajat infrastruktuuriprojektit 

ovatkin moninaiset, suppeamman mittakaavan maa- tai projektikohtaiset tutkimuk-

set ja kehitystyöt, jotka tuottavat uutta tietoutta ja välineitä. Näissä projekteissa ke-

hitetään muun muassa prosessien digitalisointia, arkeologisia ohjelmistoja ja tieto-

järjestelmiä, tutkimus-, dokumentointi- ja analyysimenetelmiä sekä digitaalista ai-

neistonhallintaa ja arkistointia. Maakohtaisiin arkeologisiin projekteihin on kehit-

teillä arkisiinkin laitteisiin liittyviä ohjelmistoja (esim. Ross ym. 2013), ja globaali 

yhteistyö voi synnyttää teknologisia ratkaisuja ja hyviä käytänteitä, jotka ovat kaik-

kien ulottuvilla (artikkelit I–III). Testaamiseen ja kehittämiseen on yleensä parem-

mat mahdollisuudet teknologisluonteisissa tutkimuskaivausprojekteissa (esim. 

Gidding ym. 2011, Levy ym. 2010), koska käytännössä kaivauksen digitaalisen do-

kumentoinnin on onnistuttava ensimmäisellä kerralla – dokumentointia ei voida 

myöhemmin toistaa. 

Sosioteknisen e-tieteen tavoitteita ja tutkimuskohteita ovat siis muun muassa 

(1) digitalisaation luomat uudet yhteistyön ja tutkimuksen mahdollisuudet, tavat, 

muodot ja tilat (digitaaliset työympäristöt), (2) digitaalinen aineistojen arkistointi, 

kuratointi sekä niihin liittyvät käytänteet (digitaalinen pitkäaikaissäilytys) sekä (3) 

kehittyvät digitaaliset infrastruktuurit (artikkelit I & II). Digitalisoitumiseen liittyy 

teknologioita kuten laitteita, ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Teknologioihin kyt-

keytyvät arkeologisia aineistoja ja työkäytäntöjä säätelevät standardit luovat uusia 

mahdollisuuksia dokumentoinnille ja tallennetun datan käsittelylle, analysoinnille 

ja yhteistoiminnallisuudelle. Ne luovat siten keinoja saavuttaa edellä kuvattuja e-

tieteen tavoitteita. Toisaalta nämä tekijät muuttavat toimialasta tai tieteestä riippu-

matta työkäytäntöjä ja voivat vaikuttaa välillisesti tai implisiittisesti esimerkiksi 

tallennetun datan luonteeseen, valikoitumiseen ja tulkintaan (Ribes & Lee 2010: 

233–242, ks. artikkeli I). 

Edellisiin teemoihin kytkeytyvät standardointi ja digitalisaation osin paradok-

saalinen luonne, johon liittyy sekä lisääntyvä avoimuus ja uudet mahdollisuudet 

että kontrollin tarve, uudentyyppiset jännitteet ja vallankäyttö (artikkelit I & II). 

Teemat tulevat eri tavoin esiin myös arkeologian alan keskusteluissa (artikkeli II); 

oleellisinta lienee se, kuka infrastruktuuriprojekteissa käyttää valtaa.  

 Muuttuvien muistikäytäntöjen ja esimerkiksi digitaalisten infrastruktuurien 

kehittymisen osalta on tiedostettava, että vakiintuneet muistikäytännöt kuten stan-

dardit, teknologiat tai ohjelmistot voivat rajoittaa teknologisten innovaatioiden 

käyttöönottoa – erityisesti jos niiden kanssa yhteensopimattomat teknologiat ja 
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standardit ovat jo vakiintuneet infrastruktuuriksi. Vakiintuneesta ja vaikeasti kor-

vattavasta standardista voidaan mainita esimerkkinä World Wide Web (WWW) ja 

HTML-kieli (HyperText Markup Language), jolla WWW:n hypertekstidokumentit 

kuvataan. (Aihepiiristä esim. Tilson ym. 2010.) Tässä yhteydessä on tosin huomat-

tava, että HTML-standardia, kuten muitakin WWW-liitännäisiä standardeja, on sen 

ensimmäisen kuvauksen jälkeen päivitetty useita kertoja. WWW-standardointia oh-

jaa ja valvoo W3C-yhteenliittymä, johon kuuluu useita kansainvälisiä yrityksiä ja 

yhteisöjä (W3C 2015c). Kyseessä ei siis ole staattinen vaan ajan myötä kehittyvä 

infrastruktuuri. 

Digitaalisen murroksen myötä on relevanttia pohtia, kuinka uusia arkeologisia 

digitaalisia aineistoja voidaan hyödyntää digitalisoituneissa projekteissa ja niiden 

ulkopuolella tietoverkkojen ja portaalien kautta. Laajamittaiset projektit ottavat 

harvoin tähän kantaa muutoin kuin geneerisellä tasolla. Tutkimuksen täytyy siis 

fokusoitua siihen, miten infrastruktuurit voivat palvella arkeologeja ja miten aineis-

tojen integrointi ja avoimuus palvelevat erilaisia tutkimusintressejä ja aineistojen 

käyttöä yleensäkin. Tämä kysymyksenasettelu haastaa myös arkeologit pohtimaan, 

miten uusia teknologioita, digitalisoituvia prosesseja ja digitaalisia aineistoja voi 

hyödyntää. Voidaan myös kysyä, miten esimerkiksi dokumentointia, aineistojen kä-

sittelyä tai ohjelmistoja tulee kehittää, jotta aineistot vastaisivat tutkimuskysymyk-

siin nykyistä paremmin.  

Näihin kysymyksiin voivat vastata ainoastaan arkeologian alan toimijat, toisin 

sanoen heiltä vaaditaan digitalisaatioon ja digitaaliseen kehittämiseen kohdistuvaa 

kiinnostusta. Tutkimattomia ja vain satunnaisesti keskusteltuja (esim. Forte 2010, 

2014, Lock 2003, Richards & Hardman 2010) aiheita ovat arkeologian tieteenalan 

ja arkeologisten prosessien digitalisoitumisen seuraukset ja standardien sekä tek-

nologioiden vaikutukset datan tallentamiseen, käsittelyyn, analysointiin ja tulkin-

taan. Yhtä lailla digitalisaation myötä syntyy digitaalisia aineistoja, jotka ovat ar-

keologien hyödynnettävissä, vaikka niitä ei ole alun perin tuotettu arkeologisiin 

tarkoituksiin. 

Hughesin mukaan (2010: 193–195, 200–201) edistyneet informaatioteknolo-

giat edistävät uudenkaltaisten tutkimuskysymysten syntyä. Näihin kysymyksiin voi 

vastata vain uusien teknologisten työkalujen avulla. Lisäksi voidaan tutkia tekno-

logioiden, standardien ja infrastruktuurien vaikutuksia sekä esteitä niiden syntymi-

selle arkeologian tieteenalan näkökulmasta. Samassa yhteydessä voidaan myös 

hyödyntää muualla tehtyjä tutkimuksia, kokemuksia, teorioita ja menetelmiä sekä 

oppia aiemmista kokemuksista. 
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 Digitalisaatio kehityksenä edellyttää arkeologeilta muutosta kohti digitaalista 

ajattelutapaa, jotta uusia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää. Tämä muutos ei 

koske ainoastaan projektisuunnittelua ja -hallintaa vaan myös tutkimustyötä (esim. 

Llobera 2011). Kyse ei ole siis vain teknologisoitumisesta vaan laajemmasta ja sy-

vemmästä arkeologisen tieteen muutoksesta. Arkeologian digitalisaation eturinta-

massa ollaan huolestuneita siitä, että vaikka arkeologian ydin on hyvin digitalisoi-

tunut, tämän ytimen ulkopuolinen alue jää sivuun kehityksestä, jota tapahtuu 

muissa tieteissä (informaatiotutkimus, tietojenkäsittely, digital humanities -ala, 

esim. digitaaliset kirjastot, avoin web-kehitys, käyttäjäkokemuksen suunnittelu ja 

avoimen lähdekoodin ohjelmistot) (Watrall 2015).  

Arkeologisia digitaalisia ratkaisuja, jotka hyödyntävät tietoverkkoja, ei ole tut-

kittu digitaalisten infrastruktuurien valossa; oletettavasti siksi, että niitä on vasta 

kehittymässä arkeologian alalle. Tutkimustiedon puuttuminen voi juontua myös 

siitä, että tieteidenvälisiä teorioita ei tunneta. (Artikkeli I.) Aiheen painoarvo kas-

vaa kuitenkin jatkuvasti, kun arkeologisia digitaalisia infrastruktuureja muotoutuu 

suurien kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden myötä. Arkeologiset prosessit 

ovat datan elinkaaren alkupisteinä tärkeässä asemassa sen uudelleenkäytön näkö-

kulmasta. Digitaalisesti orientoituneesta näkökulmasta kaivausprosessi voidaan 

nähdä osiensa ja kontekstiensa summana, prosessina ja jatkumona, joka tuottaa di-

gitaalisen aineiston. Jokainen kaivausaineisto on kohteensa ja sosioteknisten kon-

tekstiensa kautta informaatioinfrastruktuurien ja digitaalisen kehittämisen näkökul-

masta ainutlaatuinen, mikä on huomioitava digitaalisia infrastruktuureja kehitettä-

essä. (Artikkeli II.) 

Globaalin digitalisaation lisäksi myös lokaalit tarpeet voivat muuttaa arkeolo-

gian lokaaleja prosesseja ja muisti-instituutioita. Tällöin paikallisella tasolla halu-

taan aineistoja, jotka vastaavat uusia hyödyntämismahdollisuuksia. Paikalliset tar-

peet voivat liittyä esimerkiksi siihen, millaista datan tulee olla, jotta tietyn kaivauk-

sen digitaalinen aineisto, joko kokonaisuutena tai osittain, olisi käsiteltävissä, hal-

littavissa ja analysoitavissa sekä tulevaisuudessa vertailukelpoista muihin digitaa-

lisiin aineistoihin nähden. Analogisten aineistojen digitointi voi parantaa vanhojen 

aineistojen hyödyntämistä tutkimuksessa, mutta nähtäväksi jää, tullaanko vanhoja 

aineistoja käyttämään, mikäli ne eivät enää vastaa tutkimuskysymyksiin digitali-

soituneessa maailmassa ja tutkimuksessa. 

Arkeologia sijoittuu laajaan (digitaalista) kulttuuriperintöä tutkivaan tieteen-

alojen kenttään. Esimerkkinä kehittyvästä digitaaliseen dataan liittyvästä käytän-

nöstä kulttuuriperintöalalla voidaan mainita datan yhdistämistä varten luotu, stan-

dardoitu käsitemalli (CIDOC CRM 2014). Mallia laajennetaan jatkuvasti eri tavoin, 
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myös kaivaukseen ja kaivausmenetelmiin liittyen (Cripps ym. 2014, ks. artikkeli 

II). Jotta malli toimisi erilaisissa konteksteissa, edellyttää laajennustyö erilaisten 

arkeologisten työkäytäntöjen läpinäkyvöittämistä ja huomioonottamista. 

Vaikka digitalisaatio vyöryy arkeologiaan monelta suunnalta, muutoksen pai-

kallisuuden rooli korostuu siten, että digitaalisella aikakaudella on yhä tärkeämpää 

tunnistaa aineistojen, työkäytäntöjen ja arkeologisten kohteiden erilaiset, kulttuuri-

sidonnaisetkin, kontekstit. Käyttäjän on siis tunnistettava oma kontekstuaalisuu-

tensa aineistoja hyödynnettäessä. Kontekstuaalisuuden tiedostaminen korostuu sil-

loin, kun erimuotoisia digitaalisia tallenteita käytetään digitaalisissa ympäristöissä, 

joissa ymmärrys niiden paikallisesta kontekstuaalisuudesta voi kadota. 

Digitalisaatiota voi siis vaivata objektikeskeisyys: tulkitsemme dataa omista 

lähtökohdistamme, emmekä ymmärrä sen taustoja ja konteksteja tai elinkaarta. Li-

sääntynyt pääsy arkeologisiin aineistoihin (artikkelit IV & V) voi joka tapauksessa 

avata hyödyntämismahdollisuuksia tutkimustyön ulkopuolisille tahoille kuten 

muille arkeologisista aineistoista kiinnostuneille toimijoille. Se voi myös lisätä eri-

laisiin aineistoihin tarvittavaa ja kaivattua osallistuvuutta (parcipitation), moniääni-

syyttä (multivocality) ja kasvattaa siten aineistoihin liittyvää sosiaalista muistia 

(Labrador 2012). Arkeologia tulee siis digitalisaation myötä enemmän osaksi yh-

teiskuntaa. Aineistojen avoimuuteen ja tietojen julkisuuteen liittyvä suhtautuminen 

ja käytänteet ovat kuitenkin globaalista näkökulmasta hyvin vaihtelevia.  

4.1.4 Yhteenveto  

Arkeologia on globaalilla tasolla monin tavoin digitalisaation vaikutuspiirissä, 

mutta teknologisoitumisasteet vaihtelevat eri puolilla maailmaa. Avautuvat mah-

dollisuudet edellyttävät digitaalista suunnittelua aineistojen koko elinkaaren näkö-

kulmasta. Lisäksi tarvitaan sekä organisointia että käsitteellisiä ja tietoteknisiä työ-

kaluja. Digitalisaatio vaatii osaamista, resursseja ja usein ajattelullista muutosta. 

Ajattelun muutos koskee ainakin datan keräämisen menetelmiä mutta usein myös 

uusien digitaalisten aineistojen tutkimuksen analyysi-, tulkinta- ja hyödyntämis-

mahdollisuuksia. Tällä alueella vain arkeologien luovuus, osaaminen ja resurssit 

asettavat rajoja, kun yhteistyömahdollisuudet laajenevat.  

Tieteenalojen digitalisaatio sekä edellyttää että tukee monitieteistä ja -alaista 

tutkimusyhteistyötä. Tämä koskee myös arkeologian digitalisaatiota. Viimeisim-

mät kansainväliset julkaisut, projektit ja muut aineistot vahvistavat tämän tutki-

muksen aikana saatua kuvaa, jonka mukaan viimeisin kehitys ja sen seuraukset ovat 
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digitalisaation aallonharjalla oleville arkipäivää mutta vielä kaukana useimpien ar-

keologien realiteeteista.  

4.2 Arkeologian digitalisaation erityispiirteet  

4.2.1 Arkeologian aineistopohjaisuus ja kaivauksen luonne 

Arkeologinen tutkimus on laajalti materiaaliorientoitunutta ja aineistopohjaista 

(data-driven) kuten e-tiedekin. Arkeologian digitalisoituvat aineistot eivät kuiten-

kaan ole e-tieteelle tyypillisisiä big data -aineistoja eli valtavia datamassoja. Arkeo-

logisiin aineistoihin ei myöskään yleensä liity datan tulvaa (data deluge) samalla 

tapaa kuin vaikkapa luonnontieteissä (ARIADNE 2014, Hey & Trefethen 2003: 27, 

ks. artikkeli II). Arkeologinen aineisto muodostaa tietopohjan (knowledge base) ar-

keologiselle tutkimukselle, ja tutkimuskohde yleensä tuhoutuu kaivauksessa. Tal-

lennettu aineisto säilyttää kohteen ominaispiirteet. Aineistopohjaisuus ja materiaa-

liorientaatio johtavat arkeologiassa yleisesti tutkimuksen nojautumiseen dokumen-

toituihin aineistoihin, analyyseihin, arkistolähteisiin ja julkaisuihin. (Artikkeli II.)  

Arkeologinen kajoava kaivaus kattaa valmisteluvaiheen, kaivauksen eli kent-

tätyövaiheeen, aineiston keräämisen sekä jälkityöt. Jälkityöllä tarkoitetaan aineis-

ton käsittelyä, organisointia, analysointia, tulkintaa ja raportointia kaivauksen jäl-

keen. Kaivausprosessin näkyvin osa koostuu usein kenttätyövaiheesta ja kerätyistä 

löydöistä. Kaivausta edeltävät valmistelut ja sen jälkeinen kerätyn aineiston käsit-

tely-, analyysi- ja raportointivaihe sekä aineiston hallinta ja tulkinta kokonaisuu-

tena voivat jäädä vähäisemmälle huomiolle. Aineiston tutkimus voi jatkua vielä 

vuosikymmeniä kaivauksen jälkeen. 

Kaivaukset toteutetaan yleensä yksilöllisinä tutkimusprosesseina, jolloin tuo-

tettujen aineistojen luonne vaihtelee. Kohteiden piirteitä tallennetaan käyttäen 

useita erilaisia aineistolajeja, jotka kuitenkin liittyvät sisällöllisesti toisiinsa. Yksit-

täisen arkeologisen aineiston tulee siis muodostaa ehyt kokonaisuus. Aineistoon 

dokumentoidaan eri tavoin muun muassa tietoa muinaisjäännöksistä ja niihin liit-

tyvistä maakerroksista, jotka voivat olla joko luonnollisia tai ihmisen toiminnan 

vaikutuksesta syntyneitä ja muokkautuneita. Aineistoon kuuluvat myös kerätyt löy-

döt ja näytteet sekä niihin liittyvät tiedot. Aineisto perustuu havainnoille, tulkin-

noille ja valinnoille, mikä pätee usein arkeologisen kohteen määrittelyynkin. Ai-

neisto ja raportti tuovat esille kaivauksen arkeologiset dokumentointimenetelmät, 

työn etenemisen ja kohteen yleispiirteet sekä siihen liittyvät tulkinnat sekä niiden 
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iteraatiot33. Arkeologinen tutkimus on usein eri tieteiden analyysimenetelmiä sekä 

asiantuntemusta hyödyntävää. (Artikkeli II.) 

Erilaiset teknologiat ja ohjelmistot ovat usein oleellinen osa kaivausta ja ana-

lyysiä. Dokumentointiaineisto joko tallennetaan analogisesti ja digitoidaan, tai se 

tallennetaan lähtökohtaisesti digitaalissyntyiseen muotoon. Näitä tapoja myös yh-

distellään. Erilaisten lähdeaineistojen ja julkaisujen käyttö analyysin, tulkinnan 

sekä argumentoinnin tukena on tärkeä osa kaivausta. Lisäksi arkeologisen kohteen 

ja kaivauspaikan määrittäminen sekä arkeologisen projektin suunnittelu ja etene-

minen ovat vaiheita, jotka perustuvat informaatiolähteisiin, tulkintoihin, analyysei-

hin ja muihin projektien reunaehtoihin. (Artikkeli II.) Arkeologiset kohteet ja nii-

den tutkimukset ovat siis uniikkeja, ja niin ovat myös tuotetut dokumentit, vaikka 

Suomessa niiden sisältö määritellään ohjeistuksin ja tutkimukset ovat luvanvaraisia 

(Museovirasto 2012, 2014a, 2014b). Uniikkiudesta johtuen arkeologinen kaivaus-

prosessi vaiheineen on hauras tapahtumaketju tallennettavan datan, tulevaisuuden 

käytön ja ymmärtämisen näkökulmasta. 

Kaivauksessa tallennettu primaariaineisto (eli raakadata) on luonteeltaan aina 

sekundääristä suhteessa muinaisjäännökseen. Digitoitu aineistokin voidaan nähdä 

sekundäärisenä suhteessa alkuperäiseen analogiseen aineistoon. Digitaalissyntyi-

nen aineisto on primaaritallenne arkeologisesta kohteesta, vaikka näitä tallenteita 

editoidaan ja vaikka alkuperäinen, käsittelemätön aineisto tulee aina arkistoida. 

Tutkimuksen ja uudelleenkäytön näkökulmasta tuotettu aineisto ja tietopohja muo-

dostavat ensisijaisen tutkimusaineiston yhdessä esimerkiksi arkistolähteiden ja jul-

kaisujen kanssa. Kaivausaineisto primaaridatana on aina havainnoinnin, tulkintojen, 

valikoinnin ja dokumentoinnin tulos, joten se tulee nähdä lähtökohtaisesti muun-

nettuna ja käsiteltynä datana (ks. artikkeli V). 

Aineistot ovat siis erilaisten lähtökohtiensa ja kontekstiensa tuotteita, ja aineis-

tojen vaihtelevuuden taustalla vaikuttavat monet tekijät ja lähtökohdat, joita on 

mahdollista kuvata tässä yhteenvedossa vain yleisluonteisesti. Näitä tekijöitä on 

syntetisoitu artikkeleissa. Aineistoihin liittyvät arkeologiset tutkimus- ja tulkinta-

prosessit kuten kaivaukset eroavat toisistaan monin tavoin, ja digitalisaatio koros-

taa eroavaisuuksia sekä kerättyjen aineistojen monimuotoisuutta. (Oikarinen 2014, 

ks. artikkeli II.) Aineistojen monimuotoisuus ja arkeologian kontekstuaalisuus ovat 

digitalisoitumisen näkökulmasta haasteita. (Artikkelit I–V.) Uudet teknologiat tu-

kevat kajoavien lisäksi myös kajoamattomia tutkimuksia, mutta kajoamattomuus 

                                                        
33 Iteraatio: Kehitystyön vaihe, jossa olemassaoleva (esimerkiksi ohjelmisto-) versio, korvataan uudella, 
edistyneemmällä versiolla. Tässä puhutaan tulkintojen iteraatioista eli korvataan vanha tulkinta uudella.  
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ei ole aina mahdollista esimerkiksi kaivauksen lajista (ks. lajit Suomessa Museovi-

rasto 2013a: 6), olosuhteista, dokumentoitavan kohteen luonteesta tai teknologioi-

den soveltumattomuudesta johtuen.  

4.2.2 Kaivaus digitalisaation vaikutuspiirissä 

Tässä tutkimuksessa on painotettu digitalisaation, sosioteknisten infrastruktuurien 

ja e-tieteen näkökulmia (Star & Ruhdeler 1994, 1996, Tilson ym. 2010) ja sovel-

lettu niitä arkeologiseen kaivaukseen. Lisäksi on etsitty esimerkinomaisia arkeolo-

gisia käsitteellistyksiä, jotka kuvaavat kaivausprosessia. Tutkimuksellisia näkökul-

mia on yhdistetty arkeologian erityispiirteitä tutkivaksi kokonaisuudeksi digitaali-

sen aineiston elinkaaren ja arkeologisten erityispiirteiden perspektiivistä. 

Kokonaisvaltaisesta ja kehittämisen näkökulmasta on aluksi perusteltua selvit-

tää, minkälaisia määritelmiä ja luonnehdintoja arkeologinen kaivaus on saanut. Ar-

keologista kaivausta on kuvattu useissa yhteyksissä kautta tieteenalan historian 

(esim. Jones 2002, Lucas 2001, 2012, Trigger 1990 [1989]). Kaivaus on ajallisesti 

kontekstuaalinen (historically contextual) ja tilannesidonnainen (situated) ha-

vainto-, valinta- ja tulkintaprosessi (Jones 2002: 23–83), joka ei ole tiedon kopioin-

tia sitä tallennettaessa. Tämä on arkeologeille itsestäänselvyys, mutta astuttaessa 

arkeologian tieteen rajojen ulkopuolelle tämä oleellinen tekijä joudutaan avaamaan 

ja konkretisoimaan. 

Kaivaus on myös fragmentaatioprosessi, eli kaivauksen seurauksena tutkimus-

kohde fragmentoituu, ja jälkityövaiheessa se rakennetaan uudelleen raportiksi 

(Jones 2002: 40–99) ja aineistoksi. Kaivausprosessin vaiheet ovat usein kaivaus-

työn ulkopuolisille näkymättömiä, ja niitä kuvataan myös Latourin (1987: 1–

17) ”black box”-käsitteellä (Jones 2002: 29). Myös arkeologinen tulkinta on usein 

näkymätöntä, vaikka siihen liittyy kirjallinen argumentaatio esimerkiksi arkeologi-

siin aineistoihin, analyyseihin ja lähteisiin tukeutuen.  

Toimijaverkko-teorian (actor-network theory) näkökulmasta arkeologinen tut-

kimusprosessi on kuvattu vaiheittaiseksi muunnosten ja translaatioiden prosessiksi, 

jonka vaiheiden aikana tietoa myös katoaa (Witmore 2009, ks. 2004: 146 viittaa 

Latour 1999: 47). Toimijaverkko-teoriaa on käytetty usein tieteen ja teknologian 

alalla kuvaamaan ihmisen ja teknologian välistä suhdetta (ks. esim. Latour 1987, 

2005). Sitä käyttäen voidaan kuvata digitaalisten aineistojen elinkaari ja digitali-

saation myötä tapahtuva aineistojen ulottuminen geneeriselle, globaalille käyttäjä-

tasolle saakka. Tällä tasolla datan käytön ja tulkinnan alkuperäiset kontekstit muut-
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tuvat ja joskus katoavatkin. Kaivaus on mielletty myös arkeologisen kohteen de-

materialisoinniksi ja sitä kautta kulttuuriperintöaineiston tuottamiseksi (Papacons-

tatinou 2008: 1–2).  

Digitaalisten teknologioiden ja tietokoneiden yleistymisen (nykytermein siis 

digitalisaation) myötä kaivaus on kuvattu arkeologiseksi tulkintaprosessiksi ja in-

tellektuaaliseksi prosessiksi, johon yhdistyy tietokoneiden ja teknologioiden käyttö 

intellektuaalisen prosessin välikäden roolissa (Lock 2003: 7–9). Kaivaus on digita-

lisoinnin kohde, mutta se on digitalisaation seurauksena muodostunut myös eri me-

netelmiä yhdistävän ja hyödyntävän mallintamisen kohteeksi. Mallintamisella ta-

voitellaan esimerkiksi institutionaalista tai jopa kansainvälistä aineistojen hyödyn-

tämistä standardeihin ja ontologioiden laajennuksiin tukeutuen (artikkeli II). 

 Tuotetulla mallilla pyritään eksplikoimaan tapahtumat ja kuvaamaan ne onto-

logisina käsitteinä sekä ihmisen ja koneen ymmärtäminä tietomalleina eli kaivaus-

ontologioina (esim. Cripps ym. 2004, 2014). Kuvauksia laaditaan siis yleistävällä 

käsitetasolla, jolloin pyritään myös käsitteiden standardointiin, yleeensä jo ole-

massa olevia standardeja hyödyntäen. Standardien tarkoituksena ei ole vaikuttaa 

prosesseihin, vaan kuvata niitä siten, että yksittäinen aineisto voidaan yhdistää kä-

sitetasolla olemassa olevaan standardiin, ja standardointia voidaan vuorostaan hyö-

dyntää aineistojen yhdistämisessä. Tämä tosin ei aina ole ongelmatonta. (Esim. Ci-

doc-CRM 2014, Henttonen 2012, ks. artikkeli II.) 

Kaivaus on muisti-instituutioiden ja -toimintojen sekä e-tieteen näkökulmasta 

ja digitaalisen tiedon elinkaarimallissa datan luomisen vaihe. Digitaalisen kaivauk-

senhallinnan välineistä muun muassa metadatan standardointi ja kontrollointi näh-

dään premisseinä tiedon kuvaamiselle, säilymiselle, käytölle ja hallinnoimiselle 

(Higgins 2008). Lisäksi kaivaus on nähty arkeologisena tietojärjestelmänä ja ai-

neiston tuottamisprosessina, jonka ominaispiirteitä ovat epävarmuus sekä ennakoi-

mattomuus. Tämän vuoksi työtehtävät arkeologisissa prosesseissa ovat harvoin ru-

tiininomaisia (Cannata 2011: 11–32, artikkeli III). Näihin tehtäviin yhdistyvät ke-

hittyvät arkeologiset kansainväliset hyvät käytännöt ja standardit (esim. ADS & 

tDAR 2013, ARCHES 2014) sekä arkeologisten digitaalisten infrastruktuurien ta-

voitteet (esim. ARIADNE 2014). 

 Kaivaus siis säilyy keskeisenä aineiston tuottamisen tapahtumana ja datavir-

ran alkupisteenä myös arkeologian digitalisoituessa ja kaivauskeskeisten, institu-

tionaalisten, kansallisten tai globaalien infrastruktuurien kehittyessä (artikkeli II, 

ks. myös ARIADNE 2014). Tällöin yksittäisen kaivausprojekti on yksi informaa-

tioinfrastruktuureista ja kansallisen tason kautta globaalillekin tasolle mahdollisesti 

yltävän jatkumon osa. Se voidaan nähdä digitaalisen kehittämisen näkökulmasta 
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uniikkina informaatioinfrastruktuurina (ks. luku 2.3). Arkeologisia projekteja on 

tutkittu tähän näkökulmaan syventyen vain vähän (ks. wikin käyttö kaivauksessa 

e-tiedeinfrastruktuurina [Huvila 2012, Huvila & Uotila 2012]). 

Kaivauksen uniikin luonteen vuoksi yksittäisen kaivauksen ja tuotetun kai-

vausaineiston tutkimus ei tuota digitaalisen suunnittelun tai aineiston organisoinnin 

ja hallinnan kannalta kannalta riittävästi yleistettävää tietoa. Tämän vuoksi digita-

lisointi, työkalut ja ohjeistukset vaativat lukuisia mahdollisia vaihtoehtoja ja jous-

tavuutta. Yksi ratkaisu ei toimi välttämättä toisessa kohteessa, ja erilaisiin skenaa-

rioihin soveltuvan ohjeistuksen luominen siksi vaikeaa (artikkeli II). 

Kaivausten vaihtelevat digitalisoituneisuusasteet muodostavat haasteen, koska 

ohjeiden tulee tukea moninaisten teknologioiden, ohjelmistojen sekä tiedostojen 

tuotantoa. Niiden tulee myös kattaa sekä digitointiin nojaavat että digitaalissyntyi-

siä aineistoja tuottavat projektit. Kuten mainittu (ks. luku 4.1.1), kaivaus voidaan 

arkeologian näkökulmasta nähdä myös tutkimusprosessina, johon voidaan yhdistää 

uusien ja kehittyvien arkeologisten tutkimussuuntausten päämääriä ja visioita – esi-

merkkeinä näistä mainittakoon kyberarkeologia (Forte 2010, 2014) ja neuroar-

keologia (Forte 2015). Tämän tutkimuksen näkökulmasta arkeologian olennaisia 

piirteitä ovat kuitenkin kompleksisuus ja heterogeenisyys. 

4.2.3 Aineistojen kompleksisuus ja heterogeenisyys vai 

monimuotoisuus ja rikkaus? 

Arkeologisten aineistojen tuotantoa ja sen erityispiirteitä on kuvattu monin tavoin 

problemaattisiksi (esim. Kintigh & Altschul 2010, Snow ym. 2006) ja muun mu-

assa kompleksisuuden tulvaksi (complexity deluge) (Dunn 2009, 2011, ks. myös 

Kintigh ym. 2015) sekä heterogeenisuuden ilmentymäksi (Huvila 2006). Arkeolo-

gialle on ominaista hajautuneiden tietovarantojen tuottaminen. Ne ovat monimuo-

toisia ja sisällön kannalta rikkaita mutta toisaalta tietojen hallinnan, hyödyntämisen 

ja ymmärtämisen kannalta kompleksisia ja heterogeenisiä. Kompleksisuudella tar-

koitetaan siten kaivausaineistojen vaihtelevuutta niiden ymmärtämisen, yhdistettä-

vyyden, vertailun ja yhteistoiminnallisuuden sekä käsiksi pääsyn kannalta. (Artik-

kelit I–V.) Tähän asetelmaan digitalisaatio ja uudet teknologiat tuovat oman moni-

muotoisen lisänsä. Arkeologian kompleksisuus digitalisaation näkökulmasta ja yh-

distettynä digitaaliseen kehittämiseen on siis väistämättä muotoutunut yhdeksi tä-

män tutkimuksen kohteista. Kintigh (2006a: 3) on kuvannut aineistojen kom-

pleksisuutta ja heterogeenisyyttä seuraavasti:  



89 

Anyone who has tried to integrating primary data across projects will need no 

convincing of the difficulty of this task. The problems are numerous. Most ob-

viously, it if often difficult or impossible to locate the primary data in any 

form—digital or otherwise. Given the data, it is often difficult or impossible to 

gain adequate metadata, documentation that describe what the data mean. 

Without systematic metadata, the research value of the data are severely limited. 

More broadly, there is a lack of data comparability across projects. [--] Finally, 

while archaeological databases tend not to be large—compared with many sci-

entific domains [--] — they almost always have exceedingly complex hierar-

chical structures, reflecting both the complicated relationships among obser-

vational contexts, the different scales at which we record data, and the com-

plexity of our recording strategies for the many kinds of observations we make. 

Yksittäisten aineistojen osalta tallentamisen strategiat siis vaihtelevat projekteittain. 

Tämä vaikuttaa (yleensä hankaloittavasti) aineistojen organisointiin esimerkiksi 

tietokantatasolla (Kintigh 2006a). Käytetyistä teknologioista riippumatta yksittäi-

sen aineiston loogisuus, systemaattisuus ja ymmärrettävyys eivät sinällään takaa 

aineistojen yhdistettävyyttä. Kompleksisuutta ja siihen liittyviä haasteita on ku-

vattu tämän tutkimuksen ”digitaalisen ajan kynnyksellä”-näkökulmasta monin eri 

tavoin, mutta kuvausten organisoitu erittely on ollut – ja on edelleen – haastavaa 

(ks. esim. Gidding ym. 2011, Kintigh 2006a, 2006b, Kintigh ym. 2015, Snow ym. 

2006). Kintigh ym. (2015: 5) luonnehtivat nykytilannetta:  

In archaeology, systematic observations are recorded for many different clas-

ses of items: artifacts and architecture, plants and animals used by people, en-

vironmental indicators, and anthropic landscapes. Observations are made at a 

variety of scales, ranging from microscopic examination of a portion of a single 

object to archaeological sites and regional settlement patterns. Some observa-

tions come in textual form; others are systematic measurements or identifica-

tions of nominal categories, and still others are visual records, including pho-

tographs, three dimensional (3D) scans, and Light Detection and Ranging (Li-

DAR) images. Moreover, each observation is situated within a hierarchy of ar-

chaeological contexts, knowledge of which is essential for any interpretation. 

While there has been much attention to “big data” of late, we need analogous 

tools to deal with “complex data.” 

Noin kymmenen viimeisen vuoden aikana haasteet ovat säilyneet muuttumatto-

mina, ja digitalisaatio lisää omalla panoksellaan tilanteen haasteellisuutta. Toisaalta 
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digitalisaation myötä on toisaalta syntynyt paljon uusia mahdollisuuksia tuottaa ja 

organisoida arkeologista dataa. Innovatiiviset digitaaliset teknologiat ja tietotekni-

set ympäristöt tuovat ajankuvaan oman kompleksisen ja monimuotoisen lisänsä; ei 

pelkästään teknologioiden valossa vaan myös uusien ja laajenevien käyttöalueiden 

sekä uudenlaisten käyttäjien muodossa (esim. Kansa ym. 2011). Se, mitä ja miten 

halutaan tallentaa, voi riippua tutkittavasta kohteesta, menetelmistä, teknologisista 

mahdollisuuksista, ajasta ja olosuhteista (Suomessa esim. Seitsonen & Holappa 

2011). Lisäksi projekteilla voi olla kontekstuaalisia reunaehtoja, jotka osaltaan 

haastavat edellä kuvatut kehityskulut.  

Digitaalisen datan monimuotoistumisen lisäksi myös datamäärien ja tiedosto-

kokojen kerrotaan kasvaneen huimasti digitalisoituneissa arkeologisissa kaivaus-

projekteissa. Arkeologian kompleksisuus on siis yhdistymässä ”digitaalisen datan 

vyöryyn” (data avalanche [Levy ym. 2010: 151–152]). Luonnontieteisiin määrälli-

sesti verrattavia big data -resursseja ei vielä tiettävästi ole kerätty, mutta tieteen 

sisällä on jo keskusteltu siitä, mitä arkeologiset big data -aineistot voivat olla ja 

mitä ovat niihin liittyvät arkeologialle ominaiset teknologiat (esim. Austin & 

Mitcham 2007, ks. artikkeli II). 

Datamäärien kasvun lisäksi haasteina ovat aineistojen hajanainen sijoittuminen 

(fragmentoitunut tutkimusaineistojen maantieteellinen horisontti [Selhofer & Ge-

ser 2014: 60]) ja siihen liittyvä rajoittunut pääsy aineistoihin. Näihin ongelma-alu-

eisiin digitalisaatio voi tuoda ratkaisuja. (Ks. artikkeli II.) Aineistot arkistoidaan 

usein eri tahojen toimesta, ne sijaitsevat hajallaan, eikä niitä julkaista. Lisäksi on 

otettava huomioon aineistojen erilaiset omistus- ja julkaisuoikeudet. (Artikkelit II 

& V.) Oleellinen kysymys lienee se, miten hajanaisia digitaalisia aineistoja saadaan 

käyttöön, säilytetään ja pystytään hyödyntämään (artikkelit I & II). Yksi tähän ky-

symyksenasetteluun liittyvistä, kansainvälisesti tunnistetuista yleisen tason haas-

teista liittyy arkeologisten projektien keskinäiseen eroavaisuuteen (Selhofer & Ge-

ser 2014: 7–8, ks. artikkeli II). Arkeologisten aineistojen kompleksisuus haastaa 

digitalisaatioon ja e-tieteeseen yhdistetyt, sinällään toteutumiskelpoisetkin, visiot. 

Suomessa ja Ruotsissa arkeologien informaatiotyötä kartoittaneessa laadulli-

sessa tutkimuksessa ongelmien syyksi paljastui muun muassa arkeologisen aineis-

ton tallentamis- ja tulkintaprosessin sekä olemassa olevien informaatiokäytäntei-

den välisen suhteen problemaattisuus (Huvila 2006: 314–321). Kulttuuriperintöai-

neistojen heterogeenisuudella (mukaanluettuna arkeologiset aineistot) on tarkoi-

tettu aineistojen sisällön ja rakenteen ominaisuuksia sekä aineistoja kuvailevien 

metatietojen monimuotoisuutta. Metatietojen heterogeenisuudella viitataan sekä 
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kuvailujen rakenteen ja niiden sisältöä ohjaavien sääntöjen että kuvailujen tarkkuu-

teen ja yksityiskohtaisuuteen liittyviin poikkeavuuksiin. (Henttonen 2012: 1–2.) 

Heterogeenisyyden taustalla voidaan katsoa vaikuttavan sen, että yhteiset säännös-

töt ja metakäsitteet puuttuvat.  

Kompleksisuus ja heterogeenisuus juontuvat siis lähtökohtien, työkäytäntöjen, 

tutkimuskohteiden, -intressien ja -menetelmien sekä sosioteknisten kontekstien ta-

paussidonnaisesta vaihtelevuudesta (ks. myös Star & Ruhdeler 1996, ks. artikkeli 

I). Siksi suunniteltavien teknologioiden kuten ohjelmistojen on kyettävä palvele-

maan tieteenalan tarpeita ja vaihtelevia reunaehtoja (artikkelit II, III & IV). Komp-

leksisuuden ohella vapaan kuvailun tarve haastaa arkeologisten aineistojen ymmär-

tämisen, vertailukelpoisuuden ja yhteistoiminnallisuuden. Yhteisiä kuvailun peri-

aatteita kuitenkin tarvitaan esimerkiksi aineistojen sisällön ja rakenteen kuvailun 

(metadatan) sekä siihen liittyvien teknisten ratkaisujen kehittämiseksi. Aineistoja 

sisällöllisesti ja rakenteellisesti standardoitaessa täytyy kyetä säilyttämään riittä-

vässä määrin kuvailun ja tallentamisen vapaus ja rikkaus. (Artikkeli IV.) Tänä päi-

vänä arkeologian digitalisaatiossa painottuvat materiaalisuus sekä kompleksisuus 

ja monimuotoisuus, eli kyse on toistaiseksi ennemminkin aineistojen laadusta kuin 

ongelmalliseksi kasvaneesta määrästä (artikkeli II).  

4.2.4 Arkeologia digitalisaation vaikutuspiirissä arkeologisten 

erityispiirteiden näkökulmasta 

Kompleksisuus ja heterogeenisuus eivät koske vain kaivausprosessia, kaivausai-

neistoja tai työkäytäntöjä, vaan ne määrittävät monin tavoin koko globaalia ar-

keologian tieteenalaa. Nämä ominaisuudet muovaavat aineistoja ja työkäytäntöjä 

tavalla, jotka ovat haasteellisia digitalisaation mahdollisuuksien ja edellytysten nä-

kökulmasta. Kompleksisuuteen liittyvien tekijöiden, niiden moniulotteisen kon-

tekstuaalisuuden ymmärtäminen ja läpinäkyvöittäminen sekä prosessien ja aineis-

tojen tutkiminen ovat oleellisia arkeologisten prosessien ja niiden digitalisaation 

kannalta (ks. myös luku 2.3). Digitalisaation luomien mahdollisuuksien tavoitta-

miseksi on prosesseista ja aineistoista kyettävä tunnistamaan yhteisiä tekijöitä (ar-

tikkelit II–V). Tämä on ensiarvoisen tärkeää esimerkiksi digitaalisen hallinnan 

suunnittelun ja tietoteknisten työkalujen kehittämisen näkökulmasta ja liittyy myös 

aineistojen keräämiseen, käsittelyyn, hallintaan ja tutkimukseen. Mikäli digitali-

saation mahdollisuuksia halutaan hyödyntää, tarvitaan aineistoissa vapaata kuvai-

lua ja joustavuutta. Toisaalta tarvitaan myös yhteisiä sääntöjä (standardeja) ja ra-
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kenteita, joilla järjestelmällistetään ja hallinnoidaan vapautta. Näitä onkin jo kehit-

teillä (artikkeli II). Globaali digitalisaatio ja arkeologian digitalisaatio kehityskul-

kuna tuovat arkeologiaan paljon mahdollisuuksia kehittää kaivausprosessia koko-

naisuutena. Samalla ne kuitenkin asettavat arkeologiselle kaivauksille ja datan ke-

räämiselle vaatimuksia.  

Digitaaliset infrastruktuurit on nähty mahdolliseksi ratkaisuksi datan komplek-

sisuuden ongelmaan (Kintigh ym. 2015). Jotta digitalisaation avaamia mahdolli-

suuksia kuten aineistojen yhdistämistä ja uusia tutkimuskysymyksiä voidaan hyö-

dyntää, vaatii kehitys ohjeita ja standardeja sekä palveluorientoituneita infrastruk-

tuureja (artikkelit I & II). Erilaiset arkeologiset kohteet ja projektit yksityiskohtai-

sesti huomioiva arkeologinen ja digitaalinen ohjeistus tai standardi on mahdotonta 

laatia. Tämä onkin jo todettu kansainvälisesti (ARCHES 2014, ks. artikkeli II). Eu-

rooppalaisessa standardissa arkeologiset työtehtävät on esitetty ideaalitilanteita 

esittävinä tarkastuslistoina (ARCHES 2014). Digitaalisia hyviä käytäntöjä ja ai-

neistonhallintaa voidaan kuitenkin kuvata ohjeistuksissa tarkemminkin projektin ja 

aineistonhallinnan tasolla (esim. ADS & tDAR 2013). Kansainvälisissä projek-

teissa on koottu laajaluonteisia syntetisointeja liittyen olemassa oleviin käsitteelli-

siin apuvälineisiin, sanastoihin ja metadataan (ARIADNE 2014, ks. välilehti re-

sources).  

Tulkinnan lisäksi myös käytetty arkeologinen metodi, kuten kerroskaivausme-

netelmä (MoLas 1994), vaikuttaa kaivauksen etenemiseen ja aineistoihin (artikkeli 

II). Metodiikka on vaikuttanut myös kehittäviin ohjelmistoihin ja aineistohallinta-

järjestelmiin esimerkiksi Iso-Britanniassa (Lock 2003: 78–123). Arkeologinen me-

todiikka ja sen pitkä historia vaikuttavat edelleen tietyiltä osin eräisiin kehitettäviin 

ja käytettyihin ilmaisiin arkeologisiin web-tietojärjestelmiin (artikkeli III). Yhtä 

lailla digitalisaatio vaikuttaa menetelmiin ja tuotettaviin aineistoihin. Digitaalisesti 

edistynyt arkeologinen tutkimus edellyttää usein digitaalissyntyisiä aineistoja 

(esim. viimeisimmät kyberarkeologian määritykset Forte 2010, 2014, 2015) ja di-

gitaalisesti prosessoitavissa olevaa dataa. Näiden lähtökohtaedellytyksien täyttämi-

nen on yleinen haaste eri tieteenaloilla (artikkeli II), ja toisaalta vaade on pitkällä 

aikajänteellä haasteellinen päivittyvien ja muuttuvien tietoteknisten ympäristöjen 

näkökulmasta.  

Kaivauksessa tuotettu aineisto on tietovaranto, jolla on muitakin käyttäjiä kuin 

arkeologit. Aineiston arkistoijat ja käyttäjät eivät välttämättä tunne yksittäisen kai-

vauksen työkäytäntöjä tai arkeologisten prosessien ja tutkimuskäytäntöjen erityis-

piirteitä (artikkeli II). Tulevaisuuden näkökulmasta on tärkeä tunnistaa ja enna-
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koida erilaiset vaatimukset ja tarpeet, joita aineistoihin tulee kohdistumaan. Arkeo-

logit omaavat tiedon (tutkimus-) tarpeita, jotka kohdistuvat aineistoihin. Näitä eri-

laisista tutkimusintresseistä kumpuavia ja muuttuvia tarpeita tulisi kartoittaa. 

 Arkeologisten prosessien, dokumentointimenetelmien, aineistojen ja tutki-

musmahdollisuuksien digitalisoituessa myös arkeologien on pohdittava ja ekspli-

koitava tarpeitaan. Tästä syystä aineistojen ja prosessien sekä kontekstuaalisten 

piirteiden läpinäkyvyyttä tulee kasvattaa, jotta aineistot säilyvät ymmärrettävinä ja 

vastaavat tulevaisuuden käyttäjien tarpeisiin. Näitä käyttäjiä ovat arkeologit, muut 

arkeologisen datan tyypilliset käyttäjät ja mahdollisesti myös muiden alojen tutkijat 

(ks. esim. Kintigh ym. 2015). Tulevaisuuden ennakointi ja erilaisten tarpeiden en-

nakointi on haasteellista, koska vaatimukset vaihtelevat ja tutkimusintressit ovat 

muuttuvia, moninaisia, monitieteisiä sekä kontekstiriippuvaisia. 

Tutkimukselliset intressit ovat usein laadullisia ja ne kohdistuvat ihmisen men-

neisyyteen, siksi niitä voi olla vaikea muotoilla yleistettäviksi tarpeiksi, aineistojen 

ominaisuuksiksi ja edelleen teknisiksi vaatimuksiksi (artikkeli II). Tämänkaltaista 

kuvausta vaaditaan kuitenkin esimerkiksi ohjelmistojen vaatimusmäärittelyn34 yh-

teydessä sekä kehitettäessä palveluinfrastruktuureita, jotka mahdollistavat aineis-

tojen yhdistämisen. Tarvitaan siis digitaalisen kehittämisen ja arkeologian välistä 

vuoropuhelua. Prosessien eksplikointia ja läpinäkyväksi tekemistä käsittein tai 

mallintaen voidaan hyödyntää organisaatioissa yleisemminkin otettaessa käyttöön 

uusia teknologioita tai kartoitettaessa organisaation tilaa (Suchman 1995) sekä ke-

hitettäessä standardeja (esim. Cripps ym. 2004, 2014). 

Digitalisaation vaikutuspiirissä kompleksinen kaivausprosessi tulee ymmärtää 

aiempaa paremmin jatkumona, joka ulottuu ennakkosuunnittelusta, kaivauksesta, 

jälkityöstä ja aineistonhallinnasta arkistointiin sekä aineiston uudelleenkäyttöön 

(artikkeli I). Paikallisten prosessien kompleksisuuden ja monimuotoisuuden vuoksi 

laaja infrastrukturoituminen tapahtuu, jos on tapahtuakseen, monitasoisten, paikal-

lisia arkeologisia sekä digitaalisia käytäntöjä ja ohjeita tukevien infrastruktuurien 

kautta (esim. ARIADNE 2014) (artikkeli II). Digitalisaation mahdollisuuksiin ja 

haasteisiin kietoutuvat erilaisten kulttuuriperintöaineistojen digitalisaatioon kyt-

keytyvät eettiset kysymykset (Colley 2015). 

                                                        
34 Vaatimusmäärittely: Ohjelmistotuotantoprosessin vaihe, jossa määritellään suunniteltavalta ohjelmis-
tolta vaadittavat ominaisuudet. Toteutetaan prosessin alussa ja täydentyy usein prosessin aikana.  
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4.2.5 Yhteenveto 

Digitalisaation kompleksisuus ilmentää sen monimuotoisia mahdollisuuksia, ja ar-

keologinen kompleksisuus kuvaa alan tutkimuksen ja toiminnan heterogeenisyyttä. 

Kokonaisuutena ilmiö pitää sisällään koko joukon positiivisia asioita. Monet ar-

keologian erityispiirteet luovat kuitenkin haasteita digitalisaation näkökulmasta. 

Nämä haasteet kohdistuvat myös yleisiin e-tieteen ja tieto- ja tutkimusinfrastruk-

tuurien tavoitteisiin. Mikäli tavoitetilaan halutaan pyrkiä, on arkeologeilla monia 

työ- ja tutkimuskäytänteisiin liittyviä aihepiirejä ratkottavanaan koskien sekä kent-

tätutkimusprosesseja että uudelleenkäyttövaihetta. 

Digitalisaation vaikutuspiirissä arkeologiset aineistoja tuottavat tutkimuspro-

sessit tulee ymmärtää lähtökohtaisesti jatkumona, joka ulottuu ennakkosuunnitte-

lusta, kaivauksesta, jälkityöstä ja aineistonhallinnasta arkistointiin sekä aineiston 

uudelleenkäyttöön. Tämän jatkumon osat on kyettävä näkemään paremmin sekä 

digitaalisten ohjeiden ja teknologisen kehittämisen näkökulmasta että arkeologisen 

tutkimuksen ja tulkinnan perspektiivistä sosioteknisinä, kontekstuaalisina proses-

seina. 

4.3 Suomen arkeologia digitalisaation vaikutuspiirissä  

4.3.1 Suomen arkeologian muisti-institutionaaliset reunaehdot 

Suomen arkeologian muisti-institutionaalisten reunaehtojen yleispiirteet voidaan 

kuvata lyhyesti seuraavasti: muinaisjäännöksiä suojelee Suomessa muinaismuisto-

laki (295/63), jonka mukaan kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitusta valvoo Mu-

seovirasto (Museovirasto 2014b: 11–12). Museovirastolla on oikeus tutkia mui-

naisjäännöksiä, mutta se voi myöntää muillekin toimijoille tutkimuslupia (Museo-

virasto 2014b: 11–12, Ks. Museovirasto 2012). Kiinteät muinaisjäännökset luetel-

laan laissa, mutta niille ei määritellä yksiselitteisiä ikärajoja (Niukkanen 2009: 11–

15). Esimerkiksi historiallisen ajan muinaisjäännöksiä koskien on Museovirastossa 

julkaistu opas niiden tunnistamiseen ja suojeluun. Siinä käsitellään muun muassa 

muinaisjäännösten määrittelyä ja suojelun keinoja kuten lakeja ja kaavoitusta 

(Niukkanen 2009), ja aiemmin on käsitelty kaupunkeja muinaisjäännöksinä (Niuk-

kanen 2004).  

Yllä mainitut julkaisut eivät ohjeista kenttätutkimusten, kuten kaivausten, suo-

rittajia tutkimusproblematiikan tai dokumentoinnin erityiskysymysten näkökul-
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masta (Niukkanen 2009: 11). Museovirasto-organisaatio ja muinaismuistolain tul-

kinta ovat edellä mainittujen julkaisujen jälkeen muuttuneet, mutta muinaisjään-

nösten määrittelyn ja suojelun problematiikka lienee säilynyt samankaltaisena. Ar-

keologisia kenttätutkimuksia koskevat ohjeistukset ovat Ohjeita arkeologisen tut-

kimuskertomuksen laatijoille (Museovirasto 2012) ja Suomen arkeologian laatuoh-

jeet (Museovirasto 2014a) tausta-aineistoineen (2014b). 

Suomen arkeologian laatuohjeet (Museovirasto 2014a, 2014b) ovat syntyneet 

laadunhallinnan tarpeesta, joka vuorostaan pohjautuu muinaismuistolain tulkin-

nassa vuonna 2009 tapahtuneeseen muutokseen. Tämän muutoksen seurauksena 

tietyt kaivaukset avautuivat ensisijaisesta viranomaistoiminnasta kilpailutukselle. 

(Museovirasto 2014a: 4.) Suomen arkeologian laatuohjeissa Euroopan arkeologis-

ten toimintaympäristöjen tilannetta kuvataan seuraavasti (Museovirasto 2014b: 3): 

Euroopan maiden lainsäädäntö, käytännöt ja toimintaympäristöt vaihtelevat. 

Yksi olennaisista eroista on julkishallinnon ja yksityisten suhde muinaisjään-

nösten suojelussa ja tutkimuksessa. Monissa maissa, kuten Tanskassa, Nor-

jassa, Italiassa ja Ranskassa rakennushankkeisiin liittyvät arkeologiset kenttä-

työt ovat yhä julkisen sektorin yksinoikeus kuten Isossa-Britanniassa ja Virossa 

kenttätyöt ovat käytännössä kokonaan yksityisten yritysten käsissä ja vapaan 

kilpailun piirissä. Useimpien maiden käytäntö on yhdistelmä näistä kahdesta, 

mutta suuntana on yksityisten toimijoiden merkityksen lisääntyminen. 

Lähtökohdat digitaalisten aineistojen tuottamiselle ja digitaalisten ohjeiden laadin-

nalle vaihtelevat maasta ja toimijasta riippuen. Suomalaisia kenttätutkimusohjeita 

on tässä luvussa tarkasteltu ajankohtaisten digitaalisten kysymysten valossa. Jul-

kaistut ohjedokumentit sisältävät osin päällekkäisyyksiä, ja seuraavaan osuuteen 

on poimittu niistä joitakin yksityiskohtia. Suomen arkeologian laatuohjeessa ulko-

maisia laatuohjeita ja laatustandardien luonnetta on kuvattu seuraavasti (Museovi-

rasto 2014b: 6):  

Arkeologiset kenttätyöt on ulkomaisissa laatujärjestelmissä käsitelty pääpro-

sesseittain. Niitä ovat esimerkiksi koetutkimus, kaivaus, arkeologinen valvonta 

ja inventointi. Lisäksi on käsitelty mm. suojelun ja arkistoinnin prosesseja. 

Pääprosessit on jaettu alaprosesseihin, jotka ovat kenttätyöhankkeiden osalta 

yleensä esityöt (valmisteluvaihe), kenttätyöt ja jälkityöt (sisältäen raportoin-

nin). [--] Standardi koskee yleensä toiminnon lopputulosta, muttei määrittele 

tarkasti sitä, kuinka toiminto tulee suorittaa.  



96 

Suomalaisissa laatuohjeissa (Museovirasto 2014a) ohjeistetaan kenttätutkimusten 

tekijöitä, ja nämä ohjeet sisältävät kaivausaineistojen organisoinnin yleiset periaat-

teet. Kaivauksiin luetaan laatuohjeistuksessa kuuluviksi myös esitutkimukset ja 

valvonnat. Niitä koskeviin erityiskysymyksiin ei tässä työssä kuitenkaan puututa, 

vaan kaivauksia käsitellään yleisellä tasolla. Nykyinen ohje ei esitä prosessiku-

vauksia (ks. Museovirasto 2014a: 4, alaviite 2), vaan kuvailee seikkoja, jotka tulee 

ottaa huomioon esimerkiksi kaivauksessa. Kaivaus määritellään seuraavasti (Mu-

seovirasto 2014a: 18–19):  

Kaivaus on muinaisjäännöksen tai sen osan järjestelmällinen, arkeologisin 

menetelmin tehtävä kajoava tutkimus. Sen avulla vastataan tutkimuskysymyk-

siin paljastamalla maaperässä tai vedenpohjassa olevat jäljet ihmisen toimin-

nasta. Työhön kuuluu kulttuurimaakerrosten ja rakenteiden esiinkaivaminen, 

havainnointi, dokumentointi, näytteiden otto sekä löytöjen talteenotto. Kenttä-

työvaiheen jälkeen seuraa jälkityövaihe, jolloin kaivauksessa kertynyt aineisto 

järjestetään, analysoidaan ja tulkitaan. Kaivaustapahtumat, havainnot ja ar-

keologisen aineiston perusteella tehdyt johtopäätökset esitetään kaivauksen 

raportissa. [--] Kaivauksen avulla muinaisjäännöksen sisältämä tieto kuiten-

kin dokumentoidaan ja talletetaan arkistoihin sekä kokoelmiin, jolloin tieto 

voidaan käyttää uudestaan. 

Riippumatta kaivauksen lajista35 yleiset tavoitteet ovat siis samat, mutta yksittäisen 

projektin toteutus ja reunaehdot voivat vaihdella. Ohjeessa todetaan (Museovirasto 

2014b: 7): 

Arkeologisten kenttätöiden julkaisemattomuus, jääminen arkistoihin on on-

gelma myös kansainvälisesti. Tulosten tieteellinen merkityskin tulee arvioita-

vaksi vasta julkistamisen myötä. 

Ohjeet kuvaavat tallennettavaa aineistoa yleisellä tasolla (Museovirasto 2014a: 20–

21):  

                                                        
35 Esimerkkejä arkeologisista kaivauksista (Museovirasto 2014a: 18–19):  
”Toimeksiantokaivaus: säilyttämis- ja tutkimustarpeen arvioinnissa on todettu, että muinaisjäännös tai 
sen osa voidaan poistaa arkeologisin kaivauksin maankäyttöhankkeen takia ja tähän on saatu lupa mui-
naismuistolain nojalla. Pelastuskaivaus: maankäyttöhankkeen toteuttamisen yhteydessä paljastuvan en-
nestään tuntemattoman muinaisjäännöksen kiireellinen kaivaus. Pelastuskaivausta voi myös edellyttää 
muinaisjäännöksen tuhoutuminen luonnonilmiöiden vuoksi. Tutkimuskaivaus: tieteellisen tutkimus-
hankkeen yhteydessä asetettujen kysymyksien selvittämiseksi tehtävä kaivaus. Tutkimuskaivausta voi-
daan tarvita myös esimerkiksi suunniteltaessa muinaisjäännöksen restaurointia. Opetuskaivaus, yleisö-
kaivaus: yleissivistävien ja koulutuksellisten tavoitteiden toteuttaminen tieteellisten kysymysten ratkai-
semisen ohella.” 
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Tutkimusraportti koostuu tekstiosuudesta, tekstiä täydentävistä kuvista, kuva- 

ja karttaluetteloista sekä kartoista. Raporttiin liitetään matriisit, mikäli kai-

vauksella on käytetty stratigrafista kaivausmenetelmää. Kaivauksen tuloksena 

syntyvää alkuperäistä dokumentointiaineistoa ovat mustavalko, dia- ja digi-

taaliset valokuvat, videotallenteet sekä sähköinen mittausdata. [--] Kartat ja 

kuvat ovat tarpeen. Raportoinnissa on hyvä ottaa huomioon, että dokumen-

tointi- ja löytöaineiston tallentavat arkistot antavat dokumentointiaineiston, 

tutkimusraportin, karttaesitysten sekä löytöluettelon muotoa ja toimittamista 

koskevia erillisiä ohjeita.  

Ohjeessa käsitellään tutkimuskertomuksen ulkoasua ja sisältöä, valokuvien käsit-

telyä, esinelöytöjen käsittelyä ja mittauspiirustusten tekoa. Lisäksi siinä kuvataan 

muun muassa tutkimuskertomuksen esimerkinomainen sisältö. 

Tavallisesti tutkimuskertomuksen sisältö rakentuu seuraavasti: kansilehti, tii-

vistelmä, sisällysluettelo, arkisto- ja rekisteritiedot, sijaintikartta, johdanto, tutki-

mushistoria ja käytetty lähdeaineisto, tutkimusalueen kuvaus, kenttätyö- ja doku-

mentointimenetelmien ja kenttätyön kulun kuvaus, havainnot ja tulkinnat, esine-

löytöjen kuvaus, yhteenveto, lähteet ja kirjallisuus sekä luettelot (yksiköt ja raken-

teet, valokuvat, kartat), kartat, kuvataulut, stratigrafiset matriisit ja liitteet (Museo-

virasto 2012: 1–2). Tutkimuskertomus liitteineen toimitetaan tulostettuna ja pdf-

muodossa Museovirastolle sekä muille tutkimusluvassa sovituille tahoille. Keskei-

sin arkistoitava dokumentti on kaivauskertomus liitteineen sekä sen pdf-muotoinen 

tiedostoversio (Museovirasto 2012: 4). 36  

Suomalaisissa arkeologisissa ohjeissa annetaan yleisiä ohjeita arkeologiselle 

dokumentoinnille, aineiston keräämiselle, käsittelylle, organisoinnille ja hallin-

noinnille kaivauksissa (Museovirasto 2012: 8–12). Ohjeissa heijastuvat työkäytän-

nöissä tapahtuneet pitkän aikajänteen muutokset. Niissä esimerkiksi mainitaan yhtä 

lailla perinteiset tallentamisen ja käsittelyn tavat kuin modernien Autodesk- ja paik-

katieto-ohjelmistojen käyttö (Museovirasto 2012: 11, 2014a: 23). 

                                                        
36 Museovirasto (2012: 4): 
”Tutkimuskertomuksesta luetteloineen ja karttoineen tehdään yksi pdf-tiedosto (enimmäiskoko 20 Mb), 
joka poltetaan CD-ROM:ille (CD-R). Tiedosto nimetään kenttätyöhankkeen mukaan (kunta, kohde, 
vuosi) ja sama nimi kirjoitetaan myös mahdollisen rompun päälle. Museovirastolla on oikeus julkaista 
pdf-muotoinen tutkimusraportti ylläpitämässään Hankerekisterissä. Paperimuotoinen tutkimuskertomus 
karttaliitteineen ja täydellisine esine-, valokuva-, kartta- ja muine luetteloineen sekä CD-ROM-levy ja 
muut mahdolliset liitteet (ja valokuvat, mikäli ne on luetteloitu Museoviraston kokoelmiin) toimitetaan 
Kulttuuriympäristön suojelu -osastoon (KYS) ko. tutkimusalueesta vastaavalle arkeologille tutkimuslu-
vassa mainittuun takarajaan mennessä. Hyväksytty raportti toimitetaan KYS:istä Museoviraston arkeo-
logiseen keskusarkistoon.” 



98 

 Ohjeet antavat arkeologisille projekteille vapauksia, mutta toisaalta ne ovat 

eräiltä osin hyvin yksityiskohtaisia. Yksittäisiä tiedostoformaatteja mainitaan eri 

aineistolajien yhteydessä (esim. Museovirasto 2012: 11) ja tietokantojen käyttöä 

suositellaan suurten aineistojen luettelointiin (Museovirasto 2012: 6). Yleisluontoi-

sia neuvoja annetaan myös sähköiseen mittaamiseen koskien muun muassa koor-

dinaatistoja, pisteitä, menetelmiä ja laitteiden nimeämisestä mittausten tarkan tois-

tettavuuden tukemiseksi (Museovirasto 2012: 12). Dataa kuvailevan datan eli me-

tadatan tärkeys tiedostetaan (Museovirasto 2014a: 35), mutta esimerkiksi sitä, mitä 

metadata on, tai miten se liittyy digitaalisiin tiedostoihin tai tietokantoihin ei käsi-

tellä. 

Digitaalista aineistohallintaa, arkistointia ja pitkäaikaissäilytystä koskevat oh-

jeet siis puuttuvat. Olemassaolevissa ohjeissa ei myöskään kerrota, miksi nämä ai-

heet ovat yhä tärkeämpiä arkeologiassa. Käytännössä arkeologit ovat digitaalisen 

projektisuunnittelun ja aineistonhallinnan suhteen vielä omien taitojensa ja tieto-

jensa varassa, eivätkä annetut ohjeet tue esimerkiksi useavuotisen kaivauskohteen 

eri vuosina taltioitujen digitaalisten kaivausdatojen sisältöjen ymmärtämistä, yh-

teistoiminnallisuutta ja analysoitavuutta. (Ks. myös artikkelit I–IV.) Nykyisissä oh-

jeissa annetaan vapauksia, joten ne eivät suoranaisesti estä prosessien digitalisoin-

tia projektitasolla, kunhan projekti tuottaa vaaditut dokumentit vaadituissa muo-

doissa, mutta eivät toisaalta edistäkään digitalisoitumista. Ohjeissa ei siis oteta huo-

mioon sitä, että pitkälle digitalisoituneita kaivauksia voi jo olla olemassa Suomessa 

ja että niitä koskevia ohjeita tarvittaisiin. Digitaalisiin kysymyksiin vastaavat oh-

jeistukset eivät sulje pois sitä mahdollisuutta, että kaivauksen yhteydessä tuotetaan 

myös paperidokumentteja.  

Esimerkkinä modernien menetelmien ja tradition kohtaamisesta ohjeistuksissa 

mainittakoon löytöjen pääluettelointiin vaadittu asettelumalli, joka on hyvin perin-

teinen, vaikka sen rinnalle saa toteuttaa esimerkiksi Access-tietokannan (Museovi-

rasto 2012: 6–8, 2014a: 24). Sähköisen löytötietokannan kehittäminen mainitaan 

mahdolliseksi lähitulevaisuudessa (Museovirasto 2012: 6). Aineistojen hyödyntä-

misen näkökulmasta löytötietokannan pitäisi olla ensisijainen tallenne, erityisesti 

jos aineisto on suuri. Löytöaineistoa koskien varsinaiset löydöt muodostavat kui-

tenkin usein löytöjä tutkivalle tärkeimmän lähteen. Löytöluettelo tai -tietokanta oh-

jaa kontekstitietoihin, ja sen avulla pitäisi olla mahdollista tehdä ainakin hakuja ja 

synteesejä kaivausaineistosta. Löytötietoja, kuten muitakin luetteloita, on mahdol-

lista kehittää muun muassa sanastojen, rakenteen ja yhteisen metadatan osalta (ar-

tikkeli IV).  
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Ohjeisiin kirjoitetut kuvaukset heijastavat vallitsevaa tilannetta, jossa on vai-

kea antaa yleispätevää arkeologista ohjetta luettelointiin tai dokumentointiin, koska 

tallentamisen kriteerit vaihtelevat kaivauksesta toiseen. Oma kysymysalueensa 

Suomen historiallisen ajan arkeologiassa on stratigrafinen dokumentointi ja siihen 

liittyvät aineistolajit sekä niiden digitalisointi. Esimerkiksi kohteet, löytöaineisto, 

mittaamisen periaatteet, yksikködokumentointi sekä kuvailun mahdollisuudet ja 

yksilölliset kuvailutavat vaihtelevat paljon projektista toiseen. (Artikkeli III.) 

Tiedostoformaattien, metadatan sekä kuvailun rakenteiden ja välineistön yhte-

näistämisen käsittävä ohjeistus on arkeologiassa käytetty digitaalisen datan hallin-

nan tapa. Ohjeistus ei siis tarkoita sisällön standardointia, vaikka sanastoja tulisi 

olla olemassa ja niitä tulisi laatia myös sisällönkuvailua varten (artikkelit II, III & 

IV). Suomessa digitalisaation asettamia edellytyksiä arkeologialle ei siten vielä laa-

jasti tunnisteta. Aihepiiri herättää kuitenkin pohtimaan, miksi digitaalisiin kysy-

myksiin liittyviä ohjeita ei ole. Voi myös kysyä, pitäisikö suomalaisten arkeologien 

saada nykyistä enemmän koulutusta liittyen projektien digitalisointiin, välineistä-

miseen, digitaaliseen aineistonhallintaan ja muihin taustalla vaikuttaviin kysymyk-

siin (ks. luvut 4.1 & 4.2). 

4.3.2 Ohjeistamisen ja digitalisoinnin problematiikkaa 

Edellä käsiteltyyn kaivauksen digitalisointiin ja digitaalisten kysymysten ohjeista-

misen tarpeeseen kytkeytyvät tämän tutkimuksen valossa arkeologiset menetelmät, 

ja niihin vuorostaan liittyvät historiallisen ajan kaivauksen osalta kerroskaivauk-

seen ja sen toteuttamiseen liittyvät ohjeet. Tämä aihealue puolestaan yhdistyy kan-

sainväliseen arkeologiaan ja sen digitalisoitumiseen, eli kysymys on syklisestä vai-

kutusten ketjusta (esim. artikkeli III, Harris 1989, MoLas 1994, ks. esim. Wright 

2011). Muun muassa arkeologiset menetelmät ja dokumentointivälineistöt vaikut-

tavat aineistolajeihin ja niiden sisältöihin sekä aineistojen rakenteisiin ja keskinäi-

seen vertailtavuuteen. Lisäksi käytettävät ohjelmistot ja tiedostoformaatit saattavat 

vaikeuttaa aineistojen yhteiskäyttöä. Tämä täytyy esimerkiksi jaettujen tietokanto-

jen käytön yhteydessä ottaa huomioon ja ratkaista teknisesti (artikkelit II & III).  

Kuten edellisessä luvussa todettiin, Suomessa historiallisen ajan arkeologian 

kaivauksissa käytetään stratigrafista kaivausmenetelmää, mutta muun muassa me-

todiikka, välineistö ja tuotetut aineistot vaihtelevat kaivauksesta toiseen. Jo pelkäs-

tään historiallisen ajan kaivauksia koskien yhteistoiminnallisuuden, käsitteellisen 

välineistön ja ohjelmistojen yhteiskäytön tavoittelu muodostaa kehitysorientoitu-
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neen tutkimusalueen, joka sijoittuu pääosin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Kai-

vauksissa käytetyt arkeologiset menetelmät ovat siten digitaalisen infrastruktuurin 

komponentteja; ne vaikuttavat aineistoihin myös niitä digitalisoitaessa. Arkeologi-

sia menetelmiä sovelletaan eri tavoin eri maissa, ja ne ovat osoittautuneet tärkeäksi 

tekijäksi digitaalisten kysymysten näkökulmasta. (Artikkelit II & III.) Siksi käsit-

teiden, metodien (dokumentoinnin), työn ja aineistojen välistä suhdetta on tärkeä 

tutkia Suomessa ajatellen tulevaisuudessa tapahtuvaa jaettujen tietojärjestelmien 

tai infrastruktuurien kehittämistä.  

Suomessa tarvitaan siis lisää digitaalista aineistonhallintaa koskevia ohjeistuk-

sia. Niiden lisäksi tarvitaan nykyistä tarkempaa kulloinkin käytettyyn arkeologi-

seen menetelmään soveltuvaa ohjeistoa, mikäli pyritään digitaaliseen yhteistoimin-

nallisuuteen, aineistojen hyödynnettävyyden, ymmärrettävyyden ja vertailun kehit-

tämiseen sekä aineistojen digitaalisen dokumentoinnin, prosessien digitalisoinnin 

ja digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen edistämiseen. Ohjeiden tulee kattaa sekä di-

gitoidut että digitaalissyntyiset aineistot. (Artikkelit II & III.) Sekä varhaiset omak-

sujat että keskivertoarkeologit teknologioiden adaptoijina tulee huomioida ohjeita 

laadittaessa. Kaikissa kaivauksissa tai arkeologisissa projekteissa ei realistisesti 

katsottuna vielä ole resursseja tai osaamista hyödyntää digitaalisuutta kokonaisval-

taisesti. Silti digitaalisten aineistojen tuotantoa voidaan käsitellä ohjeissa nykyistä 

kattavammin, koska saatavilla on kansainvälisesti yhä enemmän koottua tietoa. 

(Artikkelit II–IV.)  

Kansainvälisesti kehitettyjen ohjeiden lisäksi Suomessa on mahdollista hyö-

dyntää uusia teknologioita, ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Suomessa vasta ajan-

kohtaistuvia teknologioita ja niihin liittyviä välineistöjä on maailmalla usein käy-

tetty jo pitkään (ks. esim. CAA 2015, CHNT 2015). Pyörää ei siis kannata keksiä 

uudelleen – ainakaan kokonaan. Ilmaisohjelmistojen määrä kasvaa, mutta on tie-

dostettava, että ohjelmistojen konfigurointi ja käyttöönotto saattavat vaatia ohjel-

mistokehitystaitoja, joita nykypäivän suomalaiset arkeologit eivät yleensä omaa 

(artikkeli III).37 

                                                        
37 Arkeologian alalle on kehitetty erilaisia ohjelmistoja aineistonhallintaan. Näitä ovat tässä tutkimuk-
sessa mukana olleet Isossa-Britanniassa kehitetty ja kansainvälisestikin käytetty konfiguroitava ohjel-
misto, avoimen lähdekoodin aineiston hallinta- ja julkaisujärjestelmä Archaological Recordind Kit 
(ARK 2015) [artikkeli III, ks. myös Morgan & Eve 2012] ja Isossa-Britanniassa kehitetty ja käytetty 
Integrated Archaeological Database (IADB) (2014, Rains 2011, ks. artikkeli III). Muita ohjelmistoja 
ovat maksullinen Ruotsissa kehitetty datan keräämis- ja hallintointijärjestelmä Intrasis (s.a.) ja 3D-da-
taan tallennukseen kenttätyössä keskittyvä vielä tutkimus- ja kehityskohteena oleva ArchField (Levy 
ym. 2010, Smith & Levy 2012.). Aineistojen verkossa olevia julkaisualustoja ja -palveluita ovat tai niitä 
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 Useimmissa tapauksissa ohjelmistojen käyttö ja muut digitaaliteknologiat liit-

tyvät kaivausprosessissa toisiinsa, joten vaaditaan ennakkosuunnittelua, tietoa ja 

kokemuksia työkaluista sekä resursseja. Vaikka arkeologisten projektien realiteetit 

vaihtelevat, synnyttää digitaalissyntyisten aineistojen tuotanto monia uudenlaisia 

tutkimusmahdollisuuksia. Monet yleisesti käytetyt ohjelmistot toimivat tehokkaim-

min ja monipuolisimmin, kun käytetään digitaalissyntyisiä aineistoja.  

Digitaalisen kehittämisen näkökulmasta arkeologiset aineistolajit tulee nähdä 

erikoisalueina, vaikka ne yhden aineiston osalta liittyvätkin sisällöllisesti toisiinsa. 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on kehitetty stratigrafisella menetelmällä kerättyjä 

kaivausaineistoja varten avoimen lähdekoodin web-tietojärjestelmä, johon voi tal-

tioida kaikkiin aineistolajeihin liittyviä tietoja (artikkeli III).38 Aineistollisiin eri-

koisalueisiin liittyen on huomattava, että esimerkiksi arkeologisten kohteiden digi-

taalinen kuvantamisen ja visualisointiteknologiat kehittyvät huimaa vauhtia (esim. 

3D-paikkatieto Ch’ng ym. 2013, Dell’Unto 2015), ja ne yleistynevät ja vakiintune-

vat ajan kuluessa Suomessa. Paikkatietomenetelmät ja graafiset ohjelmistot, kuten 

CAD-ohjelmistot, ovat jo monissa maissa vakiintuneet dokumentointi- ja tutkimus-

käyttöön (Lock 2003, Watrall 2015). Näitä on käytetty jo pitkään Suomessakin, 

vaikka yleisen tuntuman ja tehdyn kyselyn (ks. luku 4.3.4) perusteella hyödyntä-

minen on epätasaista.  

                                                        
ovat tuottaneet esimerkiksi Yhdysvalloissa the Digital Archaeological Record (tDAR 2013), Open Con-
text (2015), OCHRE Data Service (2015) ja Iso-Britanniassa Archaeological Data Service (ADS 2015). 
Edellisiin lukeutuu myös Australiassa Sydneyn yliopiston kehittämä Heurist (2014), joka on osatekijä 
Federated Archaeological Information Management Systems (FAIMS) -projektissa. Edellisistä Open 
Context, tDAR ja FAIMS ovat kumppaneita, vaikka palveluilla on hieman erilaisia tavoitteita. (Ross 
ym. 2013.) Kulttuuriperintöön datan hallinnointiin on kehitetty myös avoimen lähdekoodin järjestel-
mänä kehitettävä Arches -järjestelmä (2015).  
38 Lock (2003: 85) kuvaa, että perinteisesti dokumentointi on pohjannut kirjoitettuun, kuvattuun ja piir-
rettyyn dokumentointiin, jonka yhdistämisen tietokoneet mahdollistivat uudella tavalla. Myös internetin 
kehitys auttoi Isossa-Britanniassa dokumentoinnin koordinoinnin aktiviteetteja. Isossa-Britanniassa 
otettiin 1970-luvun jälkipuoliskolla käyttöön stratigrafiseen kaivausmenetelmään liittyvät dokumen-
tointilomakkeet ja Harrisin matriisi, joita käytettiin apuvälineinä, kun dataa tallennettiin tietokantoihin 
(Lock 2003: 85–101, ks. Harris [1979] 1989). Lisäksi käyttöön otettiin Lontoon museon dokumentoin-
tiopas (Lock 2003: 86, ks. MoLas 1994). Sama metodiikka on vaikuttanut monissa maissa kuten Suo-
messa erityisesti historiallisen ajan arkeologian kaivauksissa (artikkelit II & III). Sama metodi on käy-
tössä esimerkiksi Ruotsissa (Riksvarieämbete 2012, Tagesson 2003) ja Italiassa (esim. Cannata 2011: 
5–8) sekä ympäri Eurooppaa. Jaetut arkeologiset menetelmät ovat johtaneet myös Cidoc CRM -ontolo-
gian laajennustyöhön sekä tätä metodiikkaa (Cripps ym. 2004) että muita arkeologisia kaivausmetodeja 
koskien (Cripps ym. 2014). Menetelmä vaikuttaa käytettäviin web-pohjaisessa tietojärjestelmiin monin 
tavoin (artikkeli III).  
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Tietokonepohjaiseen visualisointiin liittyvät kansainväliset hyvät käytännöt 

(arkeologiset standardit) on jo kuvattu (London Charter [2006] 2009, Seville Char-

ter 2010), mutta nämä kuvaukset eivät ole teknisiä spesifikaatioita. Näihin digitaa-

lisiin erikoisalueisiin liittyviä palveluja kehittyy myös kansainvälisten infrastruk-

tuuriprojektien (ARIADNE 2014) ja muidenkin toimijoiden työn seurauksena 

(3DHOP 2015). Yksittäisenä esimerkkinä laajoista mahdollisuuksista voi mainita 

kaivauksen digitalisoinnin jatkumon ulottuen kaivausontologioihin sekä niihin liit-

tyviin semanttisen webin ohjelmistoihin, vaikka konkreettisia esimerkkejä semant-

tisen verkon hyödyntämisestä on kuitenkin vielä vähän (Wright 2011). Euroopassa 

ollaan myös kehittämässä esimerkiksi erilaisilla kaivausmenetelmillä tuotettujen 

aineistojen yhteistoiminnallisuuteen liittyvää kaivausontologian laajennusta 

([CRMarchaeo] Cripps ym. 2014). Se, minkälainen rooli tällä laajennuksella, kai-

vausontologioilla – tai ontologioilla ja niihin liittyvillä teknologioilla ylipäänsä – 

tulee olemaan Suomen arkeologiassa, on mielenkiintoinen kysymys.  

Mahdollisuudet tuottaa aineistoja digitaaliteknologioita hyödyntäen ovat siis 

moninaiset. Silti tuntumaksi jää se, että teknologioiden yleistymisestä ja halpene-

misesta huolimatta niitä käytetään Suomessa, ainakin valtaosaa historiallisia kai-

vauksia koskien, vain vähän. Tietoa käynnissä olevista projekteista, jotka liittyisi-

vät ja keskittyisivät kehittämisorientoituneisiin kysymyksiin nimenomaan tämän 

tutkimuksen ongelmien näkökulmasta, ei juuri ole. Tiedossa on kaivausprojekteja, 

joissa on hyödynnetty uusia digitaaliteknologioita ja digitaalisia menetelmiä sekä 

kehitetty historiallisen ajan kaivauksen digitaalista aineistonhallintaa (esim. Lah-

den Torikaivaus 2013, myös aineistonhallinta).39  Uusia teknologioita hyödynne-

tään myös historiallisen ajan kulttuuriperintökohteiden tulkintojen esittelyssä, en-

nallistamisessa tai havainnollistamisessa (esim. Futuristic History 2014).  

Muun muassa rakentamisen myötä kaupungeissa tutkitaan kaivauksin muinais-

jäännöskohteita ja esimerkiksi kompleksisia kivi- ja puurakenteita. Tallennuksessa 

käytetään usein vain perinteisiä tapoja, vaikka vakiintuneita digitaalisia teknologi-

oita ja menetelmiä olisi käytettävissä. Niitä pitäisi edellyttää hyödynnettävän pe-

rinteisen dokumentoinnin tukena esimerkiksi kajoavissa ja kiireisillä aikatauluilla 

tehtävissä kaupunkikaivauksissa. Jo pelkästään visualisoinnin kannalta näin saavu-

tettaisiin merkittäviä hyötyjä verrattuna esimerkiksi paperimuotoisten karttojen di-

gitointiin, jonka yhteydessä informaatiota väistämättä katoaa.  

                                                        
39 Lahden Torikatu 2013, sähköpostiviesti Lahden museo Eetu Sorvali 27.3.2015. Myös kyselyn tulos, 
aiheeseen palataan luvussa 4.3.4. 
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Digitaalisen tallentamisen osalta on muistettava, että analoginen kohde ei kos-

kaan kopioidu sellaisenaan digitaaliseen muotoon, vaan näytteistämisen yhtey-

dessä syntyy aina hävikkiä. Siksi tieto ja kokemus ovat tärkeitä. Digitaaliset tallen-

teet eivät korvaa alkuperäistä analogista muinaisjäännöstä tietopohjana ja kulttuu-

riperintökohteena. Ne kuitenkin monipuolistavat aineistopohjaa, nopeuttavat pro-

sesseja ja parantavat dokumentaation laatua, kattavuutta ja määrää. Lisäksi ne luo-

vat uusia aineiston käsittely- ja tulkintamahdollisuuksia.  

Suomessa tulee kehittää ja räätälöidä40 kansallisia IT-ratkaisuja ja ohjeita, mi-

käli kansainvälinen tarjonta ei sovellu suomalaisiin arkeologisiin tarpeisiin (artik-

kelit III & IV). Ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojektit edellyttävät, että kehitys-

työssä on käytettävissä sekä arkeologista substanssiosaamista että IT-osaamista. 

Tämä mahdollistaa eri alojen välisen, joskus hankalankin keskustelun kehitettäessä 

uusia ratkaisuja. Yhteistyötä tai osaamista siis tarvitaan tulevaisuudessa. 

Ohjelmistojen toteuttaminen vaatii spesifejä vaatimusmäärittelyjä, jotka kum-

puavat ohjelmistojen loppukäyttäjien tarpeista. Näiden spesifikaatioiden tuottami-

nen niin, että ne toimivat teknisen suunnittelun välineinä, vaatii loppukäyttäjien 

(arkeologien) ja ohjelmistojen toteuttajien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. 

Yleisluontoisten ja yhteisten ohjelmistojen vaihtoehtoina voidaan nähdä konfigu-

roitavat ohjelmistot, 41  joita voidaan kustomoida erilaisten projektien tarpeisiin 

(esim. ARK 2015, ks. artikkeli III). Räätälöinti on kuitenkin usein teknisesti vaati-

vaa, ja onnistunut käyttö voi myös vaatia rajapintojen42 toteutusta muihin ohjelmis-

toihin. Rajapintakehitys vuorostaan muodostaa oman ohjelmistokehityssyklinsä. 

Jos toisaalta päädytään käyttämään geneerisluonteista, useisiin käyttötarpeisiin ja -

ympäristöihin soveltuvaa ohjelmistoa, joudutaan osin mukautumaan sen tarjoamiin 

toiminnallisuuksiin.  

Geneerisyyden ja kustomoinnin välinen rajankäynti lienee ikuinen ongelma. 

Mikäli kehitystyö ei ole projektikeskeistä vaan tavoitteena on tukea suomalaista 

arkeologiaa, edellyttää onnistunut kehittäminen laajaa arkeologian digitalisaation 

                                                        
40 Räätälöitävä ohjelmisto: Ohjelmisto, jota ei jaella valmiina tuotteena vaan joka toteutetaan räätälöi-
tynä vastaamaan tietyn asiakkaan tarpeisiin. 
41 Konfiguroitava ohjelmisto: valmiin ja räätälöidyn ohjelmiston välimuoto. Ohjelmisto/järjestelmä, 
joka modulaarisuutta hyödyntäen voidaan muokata ja jota voidaan esimerkiksi laajentaa asiakkaan/käyt-
täjien tarpeita vastaaviksi. Modulaarisuudella tarkoitetaan, että kokonaisuuden toiminnot jaetaan eril-
lään toimiviksi osiksi, jotka yhdistyvät toisiinsa rajapintojen avulla. Moduuleja voidaan lisätä, poistaa 
tai päivittää. Vrt. ohjelmistokehys tai sovelluskehys (software framework) Ohjelmistotuote, joka muo-
dostaa rungon ja pohjan varsinaiselle toteutettavalle ohjelmistolle. Ohjelmistokehykset tarjoavat val-
miita ohjelmistokomponentteja, jotka tehostavat ohjelmistotyötä.  
42 Rajapinta: (ohjelmistorajapinta) tarvitaan, jotta ohjelmistot tai niiden osat (komponentit) voivat vaih-
taa tietoja (keskustella) keskenään.  
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tilan tutkimusta, strategiaa ja konsensusta digitaalisista päämääristä. Tätä työtä voi-

daan tehdä monella tasolla ja erilaisiin arkeologisiin kohteisiin liittyen. Digitalisaa-

tio siis läpileikkaa kaivausprosessin sosioteknisesti ja kontekstuaalisesti. Vaikka 

tätä ei usein tiedosteta, saman tekevät jo nykyään vakiintuneet menetelmät ja väli-

neistöt. Suomessa ei tällä hetkellä ole digitaaliset teknologiat kattavia ohjeistuksia 

tai suosituksia, eikä aineistonhallintaan ole saatavilla arkeologeille yhteisiä työka-

luja. Täten digitalisaation mahdollistavat tekijät ja rakenteet puuttuvat.  

Tavoitteista riippuen digitaalista kehittämistä voidaan tehdä monilla eri tasoilla 

suhteessa aineistoihin. Voidaan siis kuvailla prosessien digitalisointia yleisellä ta-

solla (ARCHES 2014) ja digitaalista aineiston hallintaa (ADS & tDAR 2013, AR-

CHES 2014, KDK 2015a, Nieven & Wright 2014). Lisäksi voidaan tuottaa erillisiä 

ohjeita tai suosituksia kohdistuen tiettyihin digitaaliteknologioihin, ja sanastoja 

voidaan kerätä ja kehittää hyödynnettäväksi sisällönkuvailua tai käsitteellistä ke-

hittämistä varten (artikkeli IV). Ohjeiden tarkoitus on tukea ja kehittää arkeologisia 

työ- ja tutkimuskäytäntöjä. Siksi arkeologien tulee olla mukana kehittämässä niitä 

(artikkeli II), mutta Suomessa myös muisti-instituutiot ovat tärkeässä kehityksen 

veturin ja mahdollistajan asemassa arkeologiassa.  

Tämän tutkimuksen näkökulmasta digitaalisen ohjeistuksen puuttuminen on 

tällä hetkellä yksi suomalaisen arkeologian digitalisaation uhkatekijöistä. Yleensä 

digitalisaation globaalit uhkat liitetään suuriin ihmiskunnallisiin kysymyksiin, 

jotka nähdään digitaalisten mahdollisuuksien nurjana puolena (esim. Kangaspunta 

2014). Uhkakuvista ja mahdollisuuksista keskustellaan usein mielipiteiden ja vas-

takkainasettelun tasolla erilaisilla, myös hyvin informaaleilla, foorumeilla. 

 Viimeisimmät globaaliin digitalisoitumiseen liittyvät kehityslinjat jäävät oh-

jeistuksien perusteella suomalaisen arkeologian tai kenttätyöprosessien näkökul-

masta etäisiksi. Ohjeet eivät huomioi kerätyn digitaalisen aineiston tai analogisesta 

digitoidun aineiston merkitystä. Ne eivät myöskään edistä aineistojen sisäistä tai 

ulkoista ymmärrettävyyttä ja yhteistoiminnallisuutta tai anna työkaluja niiden to-

teuttamiseen. Ohjeissa ei siten oteta huomioon kansainvälisesti kehittyviä digitaa-

lisia ohjeita tai kehityskulkuja, jotka koskettavat digitaalisten aineistojen hallintaa, 

elinkaarta ja etukäteissuunnittelun merkitystä (ADS & tDAR 2013, ALCS 2013, 

ARIADNE 2014, OECD 2014, Ribes & Lee 2010). Ohjeille asetettavat tavoitteet 

vaativat arkeologisessa työssä toteutuakseen myös digitaalisten aineistojen tallen-

tamis-, käsittely- ja hallintatyökaluja. Edellä kuvattuja kehityskulkuja ei tule jättää 

toissijaiseen asemaan, vaikka perinteisiä aineistoja yhä tuotetaankin tai vaikka pe-

rinteiset aineistomuodot haluttaisiin säilyttää digitaalisten muotojen rinnalla.  



105 

Edellä kuvatut ohjeistukset eivät kuitenkaan antane täysin kattavaa ja ajanta-

saista kuvaa suomalaisen arkeologian käytännön tilasta tai teknologioiden käyttä-

jien pioneerityöstä. Olisikin toivottavaa, että osaamista sekä kokemusperäistä tie-

toa teknologioiden käytöstä, myös epäonnistumisista, tuotaisiin suomalaisten digi-

talisaation pioneerien toimesta julki. Pioneeriprojekteissa on mahdollista tutkia, 

miten digitalisaatio kokonaisvaltaisena ilmiönä muuttaa arkeologisia prosesseja ja 

tutkimusta sekä arkeologiaa yleensäkin. Toisaalta yhteisten työkalujen, ohjeiden, 

digitaalisen strategian ja digitalisaation yleisen tilan kartoittamattomuus kertovat 

siitä, että digitalisaation ja digitaalisten aineistojen kasvavaa merkitystä ei vielä 

tunnisteta. 

Tämäkään tutkimus ei kartoita suomalaisen arkeologian digitalisaation tilaa, 

mutta kartoittava selvitys on tarpeen tehdä tulevaisuudessa. Suomalaisissa julkai-

suissa keskustelu ulottuu nykyään vain harvoin työkalujen ulkopuolelle esimerkiksi 

digitalisaatioon ja digitaalisiin infrastruktuureihin (beyond tools -käsitys [Huggett 

2012c]). Näkökulman laajentamiseen ei ehkä koeta olevan vielä tarvetta, koska ar-

keologisessa mielessä digitaalisaatio saatetaan nähdä kaukaisena ilmiönä. Suomen 

hieman jälkijunaisesta tilasta voi kuitenkin olla hyötyäkin: suomalaisilla toimijoilla 

on hyvä mahdollisuus välttää digitalisaation liittyviä sudenkuoppia ja hyödyntää 

valmista osaamista kuten standardeja, ohjeita ja ohjelmistoja, joita on yhä enem-

män saatavilla myös ilmaiseksi.  

On siis tärkeää tuntea digitalisaation viimeisimmät visiot, innovaatiot ja tutki-

musmahdollisuudet sekä ennakoida tulevaisuutta, mutta yhtä lailla täytyy myös 

ymmärtää arkipäivää sekä säilyttää kriittisyys ja valveutuneisuus kehitystä kohtaan. 

Kuten aiemmin on kuvattu, niin digitalisaatio läpileikkaa tai ainakin tulee pitkällä 

aikajänteellä läpileikkaamaan arkeologiset prosessit. Havaintoa ei tule nähdä pel-

kästään kehitysoptimistisena vaan realistisena kehityssuuntana sen perusteella, 

mitkä ovat arkeologian viimeisimmät kansainväliset kehitysaskeleet. 

Koska kaivausten ja arkeologisten prosessien kontekstuaaliset realiteetit ja läh-

tökohdat vaihtelevat suuresti, unohtuu tutkimusorientoituneessa maailmassa usein 

se, että näille prosesseille tulee suoda nykyistä tasapuolisemmat – ihannetilanteessa 

yhtäläiset – mahdollisuudet digitalisoitua ja tuottaa näin laadukasta tutkimusaineis-

toa. Lakisääteinen, tiettyjä kaivauksia koskeva kaivaustyön kilpailutus voi johtaa 

uusien arkeologisten toimijoiden ilmaantumiseen, ja näillä toimijoilla voi olla käy-

tössään uudentyyppisiä teknologioita. Toisaalta on mahdollista, että viimeisim-

mästä digitaalisesta osaamista tulee kilpailuetu, jota ei haluta jakaa. Pitkällä aika-
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välillä kaikentyyppiset arkeologiset prosessit tuottavat dataa ja aineistoja eri toimi-

joille, joten jaetut hyödyntämismahdollisuudet tulee nähdä yhteisenä etuna ja ta-

voittelun arvoisina.  

Arkeologisiin aineistoihin pääsy muodostaa kansainvälisen mittakaavan ongel-

man (artikkeli V). Siihen nähden Suomen tilanne lainsäädännön, arkeologisten ai-

neistojen keskitetyn arkistoinnin ja hallinnoinnin sekä niiden julkisuuden osalta on 

paljon parempi kuin monissa muissa maissa. Tämä koskee erityisesti paperimuo-

toisia raportteja, niiden pdf-tiedostoversioita ja tiettyä osaa digitaalisista tiedos-

toista sekä näiden aineistotyyppien keskitettyä arkistointia. Raporttien julkaisun ja 

saatavuuden osalta tilanne on hyvä ja paranemassa entisestään, koska raporttien 

pdf-versiot ovat nykyään käytettävissä internetvälitteisinä Kulttuuriympäristön Re-

kisteriportaalin kautta (Museovirasto s.a.). Raportteja ei tosin ole saatavilla vielä 

kaikkien kaivausten osalta, ja portaalin haku- ja suodatusominaisuudet ovat heikot. 

Muiden tallennettujen digitaalisen aineistojen suhteen tilanne on huonompi: alku-

peräisiin aineistoihin ja digitaalisiin tallenteisiin ei ole välttämättä pääsyä, ja ne 

sijaitsevat hajallaan, kuten arkistoituina ensisijaisen tallentajan arkistoon tai Mu-

seovirastoon (Aiheeseen palataan luvussa 4.3.4). Tältä osin tilanne onkin tulevai-

suuden näkökulmasta haasteellinen.  

Tulevaisuudessa Suomessakin voi olla mahdollista ja jopa arkeologisten pro-

jektien olennaisena tavoitteena, että digitaaliset aineistot julkaistaan Webissä tie-

teellisen julkaisun yhteydessä (data publication) (ks. artikkeli V) tai ne avataan tie-

tyille käyttäjille projektien julkaisukanavien tai infrastruktuuriprojektien web-por-

taalien kautta. Tämänkaltaiseen toimintaan liittyvät ratkaistavina kysymyksinä ai-

neistojen omistusoikeudet, julkaisuoikeudet (Xia 2006, 2010, ks. artikkeli V) ja 

etiikka (Colley 2015) sekä muun muassa julkaisuun liittyvät tietojärjestelmät 

(Aspöck ym. 2015). Tämän tutkimuksen näkökulmasta digitaalisten aineistojen jul-

kaisuun liittyvät aiemmin mainitut digitalisaation objektikeskeisyys ja digitaalisten 

objektien alkuperäisten sosioteknisten kontekstien etääntyminen, mikäli niitä ei 

tuoda julki ymmärrettävästi.  

Suomessa muisti-instituutioilla, eli käytännössä Museovirastolla ja siihen liit-

tyvillä toimijoilla, on siis päärooli mahdollistajina ja koordinoijina niin digitaalisen 

strategian, ohjeiden ja välineistöjen tuottamisessa kuin uhkien torjumisessakin. 

Suomalaisen arkeologian kehittäminen edellyttääkin muisti-instituutioiden yhteis-

työtä ja niille sekä arkeologeille yhteistä tahtotilaa. Koordinoinnin kautta digitali-

saation mahdollisuudet tasapuolistuisivat, minkä lisäksi aiheeseen liittyvää koulu-

tusta tulisi lisätä – sikäli kun koulutusta on tähän mennessä järjestettykään. Tämän-

kaltainen toiminta voi tietoisten panostusten asemasta toteutua myös luonnollisena 
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ilmiönä muisti-instituutioiden muutoksen myötä. Tällöin sen viriäminen on kuiten-

kin hidasta, koska vanhat käytänteet ovat tiukassa.  

Halua ja tahtoa muutokseen tarvitaan. Luonnollisesti muutoksia myös vastus-

tetaan, jos niiden seurauksena omia tottumuksia täytyy muuttaa ja työssä joudutaan 

astumaan mukavuusalueen ulkopuolelle. Vastustuksen takana voi myös olla pelkoa, 

varsinkin jos muutosten luonnetta ei tunneta. (Artikkeli I.) Kansainväliset polut 

kohti globaalia tai ainakin eurooppalaista arkeologian digitalisaatiota ja infrastruk-

turoitumista ovat tällä hetkellä aiempaa selkeämmät, koska tietoa on enemmän saa-

tavilla kuin tämän tutkimuksen alkaessa. Tähän tietouteen tukeutuen on mahdol-

lista keskustella digitalisaation ja arkeologian suhteesta (ks. esim. ALCS 2006, 

ARIADNE 2014, OECD 2014, Ribes & Lee 2010). 

Edellä kuvatun perusteella voidaan perustellusti väittää, että jo kaivaus sinäl-

lään muodostaa haasteellisen digitalisoinnin kohteen. Siinä yhdistyvät arkeologi-

nen tutkimuksellinen ja digitalisoinnin käytännön problematiikka sekä uudet, tek-

nologiset mahdollisuudet (esim. Forte 2014, Gidding ym. 2011, Levy ym. 2010). 

Täten laajat digitaaliset infrastruktuuriprojektit arkkitehtuureineen ja palvelualuei-

neen ovat valtavia suunnittelu- ja kehitystyön ongelmakenttiä, joihin yhdistyy ar-

keologinen hyödynnettävyys- ja vaatimusproblematiikka (artikkeli II). Digitalisaa-

tio voidaan nähdä alustana arkeologian muutokselle ja uudistumiselle, mutta pienet 

projektit lienevät infrastruktuuraation osalta laajamittaisia parempia arkeologista 

kehitystä, testausta ja hyödynnettävyyttä ajatellen. Yksi suurten kansainvälisten 

projektien yleisistä tavoitteista on datan saanti avoimeen käyttöön, jolloin vain 

käyttäjän luovuus rajoittaa aineistojen hyödyntämistä. Ohjeet tai niiden puuttumi-

nen vaikuttavat laajassa mittakaavassa digitalisaation erilaisten mahdollisuuksien 

hyödyntämiseen arkeologissa prosesseissa. Tämä vaikutus ulottuu aineistojen tule-

vaisuuteen sekä edelleen digitaaliseen infrastrukturoitumiseen projektitasolta aina 

laajoihin infrastruktuuriprojekteihin saakka. 

4.3.3  Arkeologia ja infrastruktuurityö Suomessa? 

Suomi näyttää siis olevan arkeologiseen infrastruktuurien kehitystyön osalta eril-

lään muista maista, tai ainakin muutos on kansainvälisesti havaittuihin kehityslin-

joihin nähden erilaista. Suomalaiset instituutiot eivät ole – ainakaan tiettävästi – 

mukana kansainvälisissä arkeologian digitalisaatioon liittyvissä projekteissa, jos-

kin Suomessa on käynnissä digitalisaatioon liittyviä projekteja, joissa muisti-insti-

tuutiot ovat mukana. Näitä hankkeita käsitellään seuraavassa osuudessa. 
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Vuodesta 2008 on ollut käynnissä Opetusministeriön Kansallinen Digitaalinen 

Kirjasto -projekti (KDK 2015a), jossa Museovirasto ja arkeologiset aineistot ovat 

osallisina. Projektissa kehitetään muisti-instituutioiden digitaalista infrastrukturoi-

tumista, ja sen tavoitteena on muun muassa lisätä kirjastojen, arkistojen ja museoi-

den digitaalisten aineistojen ja kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnassa. Ta-

voitteena on kehittää kulttuuriperintöä säilyttävien järjestelmien ja niiden sisältä-

mien tietojen yhteensopivuutta sekä seurata digitalisoitumisen aiheuttamia muu-

toksia yhteiskunnassa ja muisti-instituutioissa.  

KDK (2015a, 2015d) pyrkii kehittämään palveluita ja toimintamalleja, joiden 

avulla voidaan luoda, hallita, säilyttää ja hyödyntää kulttuuriperintöä. Tavoitteita 

varten on luotu muun muassa standardisalkku ja kokonaisarkkitehtuuri, joka mää-

rittelee tarkemmin yhteisiä palveluita, tietosisältöjä, sovelluksia ja teknologioita 

koskevat yhteentoimivuuden vaatimukset KDK:oon liittyville organisaatioille. 

Projektissa on tuotettu paljon dokumentteja liittyen pitkäaikaissäilytykseen (KDK 

2015b, 2015c). Tämä johtuu siitä, että yksi tärkeä kehitysalue on digitaalisten kult-

tuuriperintöaineistojen keskitetyn pitkäaikaissäilytyspalvelun (PAS) suunnittelu ja 

toteuttaminen yhteistyössä arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa (KDK 

2015c).  

Osa KDK-projektia on avoimesti, mutta koordinoidusti kehitettävä Finna-asia-

kasliittymä, joka mahdollistaa kootun pääsyn museoiden, arkistojen ja kirjastojen 

aineistoihin. KDK liittyy muun muassa eurooppalaiseen avoimeen kulttuuriperin-

töaineistojen, arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteiseen Europeana-hankkee-

seen. (KDK 2015a.) Projekti tarjoaa Avoindata.fi-palvelun (201543) kautta asiakas-

liittymän julkishallinnon avoimiin aineistoihin. Meneillään on myös valtakunnalli-

nen Museoviraston Museo 2015 -hanke liittyen digitaaliseen kokoelmakehitystyö-

hön yhteistyössä KDK:n kanssa (Museovirasto 2015).  

Useissa yhteyksissä on todettu, että arkeologiset käyttäjätarpeet suhteessa ai-

neistoihin ja välineistöihin eroavat muiden humanististen tieteiden tarpeista (Sel-

hofer & Geser 2014: 158–159, ks. artikkeli II). Ne poikkeavat myös museoalan 

vaateista (Xia 2006, 2010, ks. artikkeli V). Siksi arkeologiakeskeiset infrastruktuu-

riprojektit kuten ARIADNE (2014) on nähty tarpeelliseksi. Tulee olemaan mielen-

kiintoista nähdä, miten KDK:ssa pystytään yhdistämään kulttuuriperintöalojen ja 

                                                        
43 Opetus- ja kulttuuriministeriön vuodesta 2014 käynnissä ollut Avoin tiede -hanke edistää Suomessa 
tutkimuksen datan ja toimintamallien avoimuutta. Tavoitteena on vapaa pääsy ja käyttöoikeus tutkimus-
tuloksiin, -dataan ja menetelmiin. Hankkeessa on käynnissä myös tutkimusinfrastruktuuri tietopankki -
palvelun kehitystyö. URI: http://avointiede.fi/home. 
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muisti-instituutioiden toisistaan poikkeavat käyttäjävaatimukset ja miten luodut 

infrastruktuurit ja käyttöliittymät voivat palvella arkeologeja.  

Muisti-instituutioiden yhteisten projektien kautta digitalisaatio voi vähitellen 

ulottua suomalaisiin arkeologisiin projekteihin ja prosesseihin, mutta hankkeiden 

konkreettiset vaikutukset arkeologisiin aineisto- ja työkäytäntöihin eivät ole vielä 

tulleet ilmi. On myös huomattava, että digitalisaatio ja siihen liittyvät muutospai-

neet voivat edetä arkeologisten prosessien kautta kohti muisti-instituutioita (artik-

keli II). Tämä muutoksen suunta voi realisoitua esimerkiksi siten, että kaivauksissa 

hyödynnetyt datan tallennusteknologiat, tietojärjestelmät, tietoverkot ja sekä digi-

toidut että digitaalissyntyiset aineistot luovat paineita ohjeistuksien muutokseen 

sekä infrastrukturoitumiseen.  

Suomessa on käynnissä muitakin infrastrukturoitumiseen pyrkiviä ja sitä tuke-

via hankkeita, jotka liittyvät tieteisiin ja kulttuuriperintöalaan. Helsingin yliopiston 

ja Aalto yliopiston FinnONTO-ontologiaprojektissa (2002–2013) on kehitetty We-

bissä toimivaa (semanttisen webin) tietoinfrastruktuuria ja ontologioita eli käsit-

teellisiä tietomalleja yhteistoiminnallisuutta varten (Mäkelä ym. 2012, Hyvönen 

2014). Projektissa tuotetun tietoinfrastruktuurin, sen semanttisten tietosisältöjen ja 

palvelujen pohjalta on syntynyt KulttuuriSampo – suomalainen kulttuuri semantti-

sessa web 2.0:ssa -hanke, jonka kehittämän ja ylläpitämän portaalin kautta julkais-

taan muisti-instituutioiden aineistoja temaattista näkökulmaa hyödyntäen. Tämä 

hanke on kuitenkin toistaiseksi pilottiasteella (Kulttuurisampo 2008, Mäkelä ym. 

2012). Tässä yhteydessä mainittakoon vielä vapaaehtoistyöhön perustuva Tieteen 

kansallinen termipankki -projekti (Tieteen termipankki 2015), jonka puitteissa ke-

rätään myös arkeologisia käsitteitä.44 Näyttää myös siltä, että Suomessa keskustel-

laan museoalalla digitalisaatioon liittyvistä aihepiireistä enemmän kuin arkeologi-

assa (esim. Häyrinen 2012).  

Digitaalista aineistonhallintaa, prosessien digitalisointia edistäviä ja pitkäai-

kaissäilytystä koskevia ohjeita tarvitaan arkeologisella alalla. Meneillään olevien 

suomalaisten infrastruktuuriprojektien osalta ei ole tietoa siitä, soveltuvatko niiden 

puitteissa kehitettävät palvelut ja tietosisällöt arkeologiseen käyttöön. Uusia digi-

taalisia teknologioita hyödyntäviä jaettuja käytänteitä tai työkaluja ei ole olemassa, 

eikä edes niiden tarpeellisuudesta ole tiettävästi julkisesti keskusteltu. Yksi aineis-

toihin liittyvä muutostekijä on aiemmin mainittu kaivausten kilpailutus. Kilpailun 

ja toimijoiden mahdollisesti kasvava määrä voivat edelleen kasvattaa digitaalisten 

                                                        
44 Lisäksi on tekeillä väitöskirja arkeologian ontologioihin liittyen, mutta tämän työn vaiheesta ei ole 
kirjoittamisen hetkellä tarkkaa tietoa (Helsingin yliopisto, tohtorikoulutettava Johanna Enqvist).  
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aineistojen monimuotoistumista sekä lisätä digitaalisten aineistojen fragmentoitu-

mista eri toimijoiden arkistoihin. Toisaalta kehitys voi lisätä halua käyttää uusia 

digitaalisia dokumentointimenetelmiä ja teknologioita, kunhan projektitoimijoille 

luodaan riittävät edellytykset. Tämä vaatii nykyistä tarkempia digitaalisten aineis-

tojen tuotantoa koskevia ohjeistuksia. 

Oman ongelmakenttänsä muodostaa se, kuinka hyvin nykyiset arkeologiseen 

dataan liittyvät tarpeet ja vaatimukset kohtaavat arkistojen ja digitaalisen pitkäai-

kaissäilyttämisen tarpeet, erityisesti digitaalisen datan määrän kasvaessa. Käytettä-

vien teknologisten mahdollisuuksien ja tallennusmuotojen monimuotoistuessa li-

sääntynevät myös sekä kenttätyöhön ja datan tallennukseen että jälkikäsittelyyn ja 

analyysiin liittyvät haasteet. (Artikkeli II.) Haasteiden kumuloituminen voi luoda 

jännitteitä. 

Vaikka binäärimuotoinen data sinällään säilyy ja on kopioitavissa, on esimer-

kiksi pohdittava, miten tietyn aineiston digitaalinen prosessoitavuus mahdolliste-

taan yli vuosikymmenten, kun työkalut ja ympäristöt vaihtuvat ja vanhenevat. Tä-

hän kysymyksenasetteluun kiertyvät aineistojen yhdistäminen, ymmärrettävyys ja 

yhteistoiminnallisuus, aineistolliset välineet kuten metadata, sanastot, ontologiat 

sekä tarvittava käsitetyö ja erilaiset teknologiat. On siis tarpeen huomioida datan 

digitaalinen elinkaari kokonaisuudessaan (artikkeli II). Tieteenalakohtaiset laajat 

infrastrukturoitumishankkeet pyrkivät vastaamaan digitalisoituvan yhteiskunnan 

vaatimuksiin, mutta ne kohtaavat tieteenalojen sisäisiä ongelmakohtia (esim. Kin-

tigh & Altschul 2010), joten mitä todennäköisimmin haasteita muodostuu myös 

tieteiden ja toimialojen väliseen kehitystyöhön liittyen. 

4.3.4 Kaivausaineistojen hallinta Suomessa -kysely 

Keväällä 2015 suomalaisille arkeologeille toteutettiin strukturoitu ja osin avoimia 

vastauskenttiä sisältävä kysely. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään, kuinka kai-

vausaineistoja hallitaan, mitä ohjelmistoja käytetään, ovatko ohjelmistot käytettä-

vissä online-versioina, jaetaanko aineistoja sekä kuinka tehokasta ohjelmistojen 

käyttö on vastaajien mielestä. Kysely tehtiin yhteistyössä eurooppalaisen arkeolo-

gisen infrastruktuuriprojektin ARIADNE Excavation & Monuments Data Special 

Interest Groupin kanssa (2014) suomenkielisenä ja muutamalla Suomea koskevalla 

lisäkysymyksellä ja vastausvaihtoehdolla täydennettynä (liitteet I & II). Se jaettiin 

Helsingin yliopiston ylläpitämän Arkeologilista-sähköpostilistan kautta.  

Kyselyyn saatiin vastauksia 17 kappaletta; määrä oli yhteiseurooppalaiseen 

määrään (184 kpl [Aspöck ym. 2015]) nähden kohtalainen. Suhteellisen pienestä 
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vastausten määrästä johtuen tulosjakaumaa ei kuvata tilastollisesti. Koska yhteis-

mitallisuus muihin maihin haluttiin säilyttää, oli kysely suomalaisesta näkökul-

masta ehkä liikaa teknologisia tuloksia ennakoiva sekä joidenkin kysymysten 

osalta liian teknisluonteinen ja siten hankalasti vastattavissa. Jatkossa olisi hyvä 

toteuttaa syvempi, selittävämpi ja Suomen olosuhteisiin räätälöity tutkimus. 

Kyselyyn vastanneiden määrä voi liittyä siihen, kuinka tärkeäksi tai vähäpä-

töiseksi aihe koetaan. Aineistonhallintaa koordinoivat yleensä kaivausjohtajat, ja 

tästä syystä muut projekteissa työskentelevät henkilöt eivät välttämättä osallistu-

neet kyselyyn. Kyselyssä käytetty aineistonhallinta-käsite (data management) on 

voitu kokea vieraaksi, ja vastausten perusteella käsite voidaan myös ymmärtää eri 

tavoin. Tämä lyhyt selvitys tuotti kuitenkin arvokkaita tuloksia; niistä esitetään seu-

raavassa tiivistelmä (ks. liitteet I & II). Eurooppalainen kyselyn raportointi on tätä 

kirjoittaessa luonnosvaiheessa (Aspöck ym. 2015).  

Kyselyyn vastanneista 13 oli kaivanut Suomessa, muut ulkomailla, ja yksi ei 

vastannut tähän kysymykseen. Vastaajat kertoivat tallentavansa kaivausaineistot di-

gitaalisiin tiedostoihin (12), paperille (8), tietokantaan (7) tai digitoivansa paperi-

muotoisia tietoja tiedostoihin (5) tai tietokantaan (4). Kyselyssä kysyttiin, millaista 

aineistoa tallennetaan mihinkin tiedostoformaattiin. Tämä osoittautui hankalaksi 

kysymykseksi, sillä kysymyksessä ei eritelty primaari- ja sekundaaritallentamisen 

vaiheita. Vastausten mukaan löydöt tallennetaan kontekstitietojen, löytöjen (ja ke-

ramiikan) sekä karttojen osalta yleisyysjärjestyksessä digitaalisiin tiedostoihin, tie-

tokantoihin ja paperille. Spatiaalista mittausdataa ja valokuvia vastattiin – odotus-

ten mukaisesti – tallennettavan digitaalisiin tiedostoihin ja tietokantoihin. 

Paperimuotoisuus erottui määrällisenä piikkinä ainoastaan yhdessä aineisto-

kohdassa: muistiinpanot kerrottiin kahta mainintaa lukuunottamatta tehtävän pape-

rille (10). Edellä mainitut kaksi muuta valittua vaihtoehtoa olivat tietokanta (1) ja 

digitaalinen tiedosto (1). Digitointia ei valittu lainkaan, mutta se mainitaan va-

paassa kommenttiosiossa, joten voi olla, että kysymyksen vaikea tulkittavuus on 

vaikuttanut vastauksiin. Tätä kysymystä kommentoitiin monin tavoin. Komment-

tien perusteella digitaalinen aineisto päätyy Museoviraston tietokantaan tai palve-

limille, tai joissain tapauksissa aineistot voivat jäädä projektien tai toimijoiden 

omiin arkistoihin. Kaivauskertomus liitteineen paperitulosteena ja digitaalisessa 

muodossa koetaan viralliseksi arkistomateriaaliksi:  

 [--] Koska Suomen kenttätyöt päätyvät lähes kaikki Museovirastoon, ne toden-

näköisesti päätyvät myös lopulta Museoviraston tietokantaan. Vastaaja 8. 
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[--] Kaikesta muusta, paitsi muistiinpanoista on olemassa digitaalinen tiedosto, 

joka tallennetaan, mutta ne eivät ole virallisesti arkistoitua dataa. Virallinen 

arkistomateriaali on paperitulosteina, jotka ladataan nettiin. Vastaaja 4.  

Kyselyssä selvitettiin myös tietokantojen käyttöä sekä sitä, käytetäänkö relaatiotie-

tokantaa, joka on yleisin tietokantatekniikka. Tietokantaa käyttävistä vastaajista 

seitsemän kertoi käyttävänsä relaatiotietokantaa ja viisi ei, mutta heidän voi siis 

tulkita käyttävän jotain muuta tietokantamuotoa. Lähes yhtä suuri joukko totesi, 

ettei tiedä, onko käytössä tietokantaa, tai ettei ymmärrä relaatiotietokanta-käsitettä. 

Seuraavat kysymykset koskivat käytettävien ohjelmistojen tyyppejä ja nimiä. 

Eniten käytettiin kaupallisia tai omisteisia ohjelmistoja45  (12) ja toiseksi eniten 

avoimen lähdekoodin ohjelmistoja (2), joiden lisäksi myös yksi räätälöity ohjel-

misto oli käytössä. Monia tunnettuja ohjelmistotuotteita nimettiin. Näitä olivat 

muun muassa maksullinen Microsoft Office -tuoteperhe ja siihen kuuluva Access-

tietokantaohjelmisto, Autodesk, MapInfo, ESRI ArcGIS sekä ilmainen ja avoin 

QGIS-ohjelmisto (Quantum GIS). Kuten edellä todettiin, yksi vastaaja kertoi käyt-

tävänsä tilaajan käyttöön räätälöityä aineistonhallintaohjelmistoa. Lisäksi mainit-

tiin myös Applen App Store -sovelluskauppa. Edellisten lisäksi mainittiin Museo-

viraston WebMusketti ja tarkemmin määrittymätön ”muut ohjelmistot”. 

Tiedusteltaessa ohjelmistojen online-käyttömahdollisuuksista vastaukset ja-

kautuivat seuraavasti: kyllä (8), ei (7), en tiedä (1) ja en käytä ohjelmistoja/tieto-

kantaa (1). Aineistot vastattiin tyypillisimmin avattavan kaivaushenkilökunnalle 

kaivauksen alusta lähtien (9) tai viimeistään jälkityövaiheen jälkeen (2). Aineisto-

jen avoimuus muille tahoille vaihtelee. Sitä koskien vastausmäärät olivat jälkityön 

jälkeen (7), julkaisun jälkeen (5) tai ei koskaan kenellekään (4). Kaivauksen aikana 

aineisto pidetään siis kaivauksen henkilökunnan käytössä. Avoimet kommentit oli-

vat kiinnostavia: suunnitelmia avata aineisto oli pohdittu ja todettiin, että varsinai-

set aineistot eivät ole “netissä”, sekä kerrottiin yhteenvedon olevan avoin. Kuten 

vastauksissa todetaan, suomalaisen käytännön mukaan julkisiin aineistoihin pää-

syyn liittyy epävarmuuttakin:  

[--] Kaikki luvanvarainen kenttätyöaineistohan Suomessa on lopulta julkista 

ja saatavilla vähintään Museoviraston arkistosta. Ymmärtääkseni. Vastaaja 8. 

                                                        
45 Omisteinen ohjelmisto: Ohjelmisto, jonka lisenssi sallii käytön tietyin ehdoin, mutta jota ei saa va-
paasti muokata tai jaella edelleen. Omisteisen ohjelmiston lähdekoodi on yleensä suljettu. (Vrt. vapaa 
ohjelmisto: Ohjelmisto, jota kuka tahansa saa käyttää, muokata ja jakaa edelleen vapaasti. Yhdistyy 
usein avoimen lähdekoodin ohjelmiston käsitteeseen.)  
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Varsinaiset aineistot eivät ole netissä. Vastaaja 14. 

Kun kysyttiin tyytyväisyyttä aineistonhallintajärjestelmään, vastaukset vaihtelivat 

paljon riippuen siitä, mikä ohjelmisto oli käytössä. Ilmaisohjelmistoja käytetään 

ainakin silloin, kun ei ole resursseja hankkia maksullisia ohjelmistoja. Pitkään käy-

tettyjen, osittain vanhentuneiden tai muuten huonosti käyttötarkoituksiinsa sopi-

vien ohjelmistojen kerrottiin kuluttavan paljon resursseja ja niitä pidettiin kankeina. 

Toisaalta vastaukset sisältävät myös maininnan hiljattain käyttöön tulleesta ohjel-

mistosta, jonka käyttö todettiin hitaaksi, mutta ohjelmiston kerrottiin sisältävän uu-

sia ristiinlinkittämisen mahdollisuuksia. Erään uuden ohjelmiston hyödyntämistä 

kuvaa kommentti, jonka mukaan ohjelmistoa oli kohtalaisen helppo käyttää, mutta 

ohjelmiston käyttöönottoon kuuluva konfigurointi vaati paljon enemmän taitoa, 

kuin kenelläkään oli.  

Useampi kuin yksi vastaaja kommentoi, että jos aineisto on suhteellisen pieni, 

esimerkiksi Excel-taulukkolaskentaohjelma oli kysely- ja visualisointitoimintoi-

neen riittävä ratkaisu. Yksi vastanneista mainitsi, että tarvittaisiin kansallinen 

“open access -tietokanta, johon tiedot menisivät”. Tietokantojen toivottiin myös tu-

kevan erilaista, sekä laadullista että määrällistä, tutkimusta.  

Uudet ohjelmistot eivät siis asetu ongelmitta käyttöön, ja ne vaativat paitsi tai-

toa myös aikaa ottaa käyttöön, opetella sekä jatkokehittää ohjelmistoa, mikäli se on 

tarpeen. Uusia ohjelmistoja ja tietokantoja toisaalta toivotaan vanhoiksi ja huo-

noiksi koettujen tilalle, mutta toisaalta, etenkin pienien projektien yhteydessä, sup-

peatkin ohjelmat tai järjestelmät toimivat riittävän hyvin tarpeisiin nähden.  

Kyselyssä tiedusteltiin, mihin aineistot tallennetaan kaivauksen aikana ja jäl-

kityön jälkeen. Tätä aihetta koskien saatiin vastauksia myös muiden kysymyksien 

yhteydessä. Vastaukset vaihtelivat paljon. Kaivauksen aikana käytettäviksi tallen-

nusvälineiksi mainittiin ämpärit, muistiinpanot, erilaiset paperitallenteet, kameran 

muistikortti, oma tietokone, kannettava, yliopiston tai museon tietokone, iPad, 

muistitikku sekä palvelintietokoneille tallennettavat varmuuskopiot. Myös pilvi-

palvelinta, verkkolevyä ja ulkoista kovalevyä todettiin käytettävän. Kaivauksenjäl-

keiseksi arkistointivälineeksi nimettiin useimmiten oma tietokone “henkilökohtai-

nen arkisto”, toimijan palvelin tai Museoviraston palvelin. Mainittiin myös, että 

papereille ei ole säilytystilaa. Tämän tulkitsin viittaavan originaaliaineistojen arkis-

tointiongelmaan.  

Kysely sisälsi osion, jossa toivottiin vapaata palautetta, omia mielipiteitä sekä 

kehittämisehdotuksia koskien sekä kyselyä että kyselyn aihetta. Tätä kohtaa ei ollut 
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kansainvälisessä kyselyssä. Kommenttien perusteella digitaalisten aineistojen säi-

lytys on Suomessa hajanaista ja suunnittelematonta. Museovirastolta toivottiin yh-

tenäistä digitaalista ohjeistusta, ja ohjauksen toivottiin sisältävän vaihtoehtoja. Suo-

messa siis kaivataan – kansainvälisen tilanteen tavoin – joustavuutta. Kommen-

teissa kysyttiin, mitä tapahtuu aineistolle, jos vapaa tutkija jää eläkkeelle sekä poh-

dittiin aineiston säilytyksen kohtaloa, kun projekti ja rahoitus loppuvat. Yksi vas-

taajista huomautti, että Suomessa kaivetaan paljon materiaalia, mutta ”kunnollinen 

strategia” puuttuu. Usea vastaaja pohti digitaalista arkistointia ja sähköistä ohjeis-

tamista Suomessa sekä sitä, että aihetta koskien tarvittaisiin ohjeita, suunnitelmal-

lisuutta ja yhteistyötä. Naapurimaassamme Ruotsissa asioiden mainittiin olevan pa-

remmin. Todettiin muun muassa seuraavasti:  

Tutkimuksellisessa mielessä muinaisjäännös- ja hankerekisteri toki auttavat, 

mutta niistä etsittävän tiedon löytäminen voi olla yllättävän haastavaa. (Vas-

taaja 15). 

Sitä että Museovirasto on digitoinut raportteja kiiteltiin, mutta myös löytöluette-

loita ja analyysiraportteja toivottiin avoimesti saataville eli open access -muotoon. 

Kaiken kaikkiaan saatu tieto, vastausten pienehköstä määrästä huolimatta, vahvis-

taa käsitystä, jonka mukaan (vastanneiden mielestä) digitaaliset kysymykset koe-

taan tärkeiksi. Tämän lisäksi vastaukset vahvistavat aiemmin esitettyä hypoteesia, 

jonka mukaan nykyistä laajempaa digitaalista kehittämistä tarvitaan. Toisaalta on 

myös nähtävä, että monet nykyään käytetyt ohjelmistot ovat riittävän hyviä pieni-

muotoiseen käyttöön. Kyselyn perusteella kävi ilmi, että kaivausaineiston, tieto-

kannan ja digitaalisen aineistonhallinnan käsitteet voi ymmärtää useilla eri tavoilla. 

Myös julkaisujen roolia ja niiden kuulumista kaivausaineistoon pohdittiin vastauk-

sissa. 

4.3.5 Aineistojen hallinta 

Tutkimuksen myötä on siis vahvistunut muun muassa tarve lisätä aineistojen hal-

lintaa koskevaa tietoisuutta Suomessa. Arkeologisen aineistonhallinnan suorittajia 

ohjeistetaan monilla foorumeilla kansainvälisesti ja maakohtaisesti (esim. ADS & 

tDAR 2013, ARCHES 2014, Nieven & Wright 2014). Näitä ohjeistuksia voitaisiin 

hyödyntää ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti myös suomalaisessa arkeologiassa. 

Kansainvälisesti arkeologiassa painotetaan digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäi-

lytystä, ymmärtämistä, hyödyntämistä sekä aineistoihin pääsyä – toisin sanottuna 

digitaalisen elinkaaren hallintaa sen alusta loppuun asti (ADS & tDAR (2013): 
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Within existing legal frameworks, archaeological organizations, practitioners 

and repositories must institute good practices to ensure digital data access and 

long-term preservation, alongside the proper curation of physical collections 

and associated paper records. [--] Within the discipline, there has been an in-

creasing awareness that data, not just artefacts and paper records, are part of 

the primary collection and should be preserved and archived as such. The cur-

rent trend of moving away from physical and toward digital recording of infor-

mation has made the lack of thoughtful preservation of digital data an even 

larger issue. In fact, in many cases, a digital dataset may be the only product 

of a project, and without thoughtful preservation, all context for any archaeo-

logical resources will be lost.  

Ensimmäisessä vaiheessa ohjeistusten kohteina ovat arkeologiset kenttätutkimus-

prosessit, ja myöhemmin ohjeiden vaikutusala laajenee tutkimuksen erikoisaloille 

(Nieven & Wright 2014). Vaikka tekniset tiedot ja ohjeet vanhenevat nopeasti, eri-

laisia kansainvälisiä ja maakohtaisia ohjeita voidaan soveltuvilta osin hyödyntää 

suomalaisessa arkeologiassa. Niiden sisällöt ovat liian laajoja toistettavaksi tässä, 

mutta esimerkiksi ADS ja tDAR (2013) sisältävät ohjeita (aihealueet jatkossa nu-

meroituina) liittyen 

1. arkistointiin ja digitaaliseen strategiaan.  

2. projektin digitaalisen elinkaaren suunnitteluun (digitaalinen ennakkosuunnit-

telu, projektin digitaalinen dokumentointi, projektin [monitasoinen] metadata, 

datan keruuvaihe, datan arkistointi ja omistusoikeudet sekä intellektuaaliset oi-

keudet).  

3. digitaalisen aineiston komponentteihin kuten dokumentit, tekstit, tietokannat, 

taulukkolaskentaohjelmat, rasterikuvat, vektorikuvat, digitaalinen video ja au-

dio. 

4. digitaalisen aineiston keruu- ja kenttätyön ajankohtaisiin lajeihin, joita ovat 

muun muassa ilmakuvaus, etämittaus/kaukokartoitus, miehittämättömät lento-

välineet eli UAV (unmanned aerial vehicle), geofysikaaliset menetelmät, laser-

keilaus ja fotogrammetria. Erillisenä aihepiirinään tässä osuudessa ovat me-

riarkeologian kysymykset.  

5. aineistojen analyysi- ja visualisointimahdollisuuksiin, jotka kattavat muun mu-

assa paikkatietojärjestelmät (GIS, Geographical Information Systems) ja 
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CAD-ohjelmistot (Computer-Aided Design). Tämä aihepiiri kuten myös koh-

dassa 4 esitetyt lajit ja menetelmät ovat nopeasti muuttuvia ja laajenevia.46  

6. oman arkiston suunnitteluun ja valmistukseen. Tämä tärkeä osuus on tätä kir-

joitettaessa vielä kesken. 

Näihin numeroituihin teemoihin voi lisätä myös aineistojen ylläpidon ja julkaisun 

sekä digitaalisiin aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset. Yllä mainittujen ohjei-

den lisäksi Euroopassa on julkaistu ARCHES -standardi (2014), jossa ohjeistetaan 

arkeologisia projekteja digitaalisesta näkökulmasta, mutta ohjeessa käsitellään 

muitakin aihepiirejä. Lisäksi ARIADNE-projekti (2014) on koonnut ja julkaissut 

tietoja, raportteja ja artikkeleita digitaaliseen dataan liittyvistä aiheista kuten arkeo-

logisiin infrastruktuureihin liittyvistä käyttäjävaatimuksista (ks. artikkeli II), eri 

maissa käytetyistä metadatastandardeista ja arkeologisista ohjeista. 

Suomalaisena esimerkkinä mainittakoon Tieteen tietotekniikan keskuksen (IT 

Center For Science) web-sivustolle (CSC s.a.b) koottu yleisiä perustietoja sisältävä 

Datanhallinnan opas. Se käsittelee aineistojen hallintaa laajasti kuvaillen muun mu-

assa säilytyspaikkoja ja -tapoja (arkistointia), omistus- ja julkaisuoikeuksia sekä 

sitä, miten tietoisuutta aineistonhallinnan piirteistä voidaan lisätä (CSC s.a.b). Op-

paassa todetaan (CSC s.a.b. viittaa FSD 201347):  

Tutkimusdatan hyöty tulevalle tutkimukselle voidaan taata vain huolehtimalla 

siitä, että tiedot aineistoista eivät häviä alkuperäisten tutkijoiden siirtyessä esi-

merkiksi muihin tehtäviin. Siksi jo tutkimusprosessin alusta lähtien tulisi miet-

tiä tutkimusaineistojen elinkaarta ja jatkokäytön mahdollistamista.  

Aineistonhallinnassa oleellista on prosessin jatkuvuus. Ennen projektia tehdään da-

tanhallintasuunnitelma, jossa määritellään vähintäänkin keruumenetelmät, standar-

dit, aineiston rakenne, tallentaminen, käyttö ja säilytys (ks. edellisen ominaisuuk-

sien ristiintaulukointi CSC s.a.b). Tutkimusprosessin vaiheita aineistonhallinnan 

näkökulmasta ovat (CSC s.a.b):  

– tutkimuskysymyksen asettaminen (tiedon haku)  

– tietoaineistojen keruu (tiedon siirto)  

– ensikäyttö (tiedon prosessointi)  

                                                        
46 Näitä ovat myös 3D-tulostus, lisätty todellisuus (augmented reality, mixed reality [Suomessa Futuris-
tic History s.a.]) ja esimerkiksi peliohjelmistojen hyödyntäminen arkeologiassa. Erilaisten digitaalitek-
nologioiden ja ohjelmistojen hyödyntämisen aihealue kasvaa koko ajan. 
47 FSD (2013) -web-sivusto esiintyy lähdeluettelossa nimikkeellä Finnish Social Science Data Archive 
[FSD] eli Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (2015).  
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– varastointi (tiedon tallennus, säilytys)  

– hoivaaminen (tiedon kuvailu)  

– päivitykset (version hallinta)  

– jakelu/pääsy (käyttäjän tunnistaminen) ja  

– jatkokäyttö (käyttövaltuuksien hallinta).  

Jatkokäyttö avaa mahdollisuuksia uusille tutkimuskysymyksille ja prosesseille. On 

tärkeää toteuttaa aineistoon liittyvä laadunvarmistus, jonka mittareita ovat virheet-

tömyys, määräystenmukaisuus, johdonmukaisuus, ymmärrettävyys, yksiselittei-

syys ja ajantasaisuus. (CSC s.a.b.) Suomessa esimerkiksi KDK-projekti on tuotta-

nut pitkäaikaissäilytykseen liittyviä ohjeita koskien muun muassa säilytys- ja siir-

tokelpoisia teksti-, ääni- ja kuvaformaatteja (KDK 2015b). Näitä kuvauksia voi 

käyttää arkeologisen työn tukena, vaikka monet arkeologiassa käytettyjen ohjel-

mistojen tuottamat formaatit puuttuvatkin käsiteltyjen joukosta. Lisäksi Avoin 

tiede ja tutkimus -hankkeessa (2014) on tekeillä tutkijoille ja tutkimusryhmille 

Avoin data -käsikirja, jonka viimeisin versio on tätä kirjoitettaessa kommentointi-

kierroksella.48 On huomattava, että tässä yhteydessä ei lähteitä ole pyritty synteti-

soimaan kattavasti, vaan tarkoituksena on lähinnä ollut nostaa esille esimerkkejä. 

4.3.6 Yhteenveto 

Tutkimuksen kehittämisorientoituneena tavoitteena on ollut kasvattaa ymmärrystä 

Suomen arkeologian nykytilasta e-tieteen ja digitalisaation mahdollisuuksien nä-

kökulmasta. Tutkimuksen perusteella Suomessa digitaaliset, erityisesti laajasti di-

gitalisaatioon, infrastrukturaatioon ja e-tieteen tavoitteisiin liittyvät, kysymykset 

ovat varsin vähän esillä.  

Arkeologisten ohjeiden sisältöjen sekä tehdyn kyselyn valossa Suomessa on 

käynnissä murrosvaihe perinteisistä arkeologisista menetelmistä ja tekniikoista 

kohti digitaalista dokumentointia, datan käsittelyä ja hallintaa. Ollaan siis matkalla 

kohti digitalisaatiota, joka ei ainoastaan luo teknologioiden hyödyntämismahdolli-

suuksia vaan liittyy myös laajaluonteisiin kehitysalueisiin ja kysymyksiin. Tekno-

logioiden, laitteiden ja ohjelmistojen käyttö lisääntyy ja monipuolistuu, mikä näkyy 

esimerkiksi arkeologisten ohjeiden kattamien datan tallennusformaattien määrässä. 

                                                        
48 URI: http://avointiede.fi/www-kasikirja. 
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Myös analyyseihin ja julkaisuun käytettävät menetelmät seurannevat tätä kehitys-

kulkua, mutta tämä ei käy vielä ilmi aineistoihin liittyvistä ohjeista eikä tehdystä 

kyselystä. 

Kehityskaari on tyypillinen arkeologian globaalille digitalisaatiolle, mutta suo-

malainen arkeologia tai (arkeologiaa koskien) muisti-instituutiot eivät sijoitu digi-

talisaation ja teknologisten innovaatioiden adoptoijien etujoukkoon. On tosin huo-

mattava, että tässä tutkimuksessa esitetyt näkemykset painottuvat historiallisen 

ajan arkeologian näkökulmaan ja kaivauksiin Suomessa. Nykyiset arkeologiset oh-

jeistukset eivät edistä, mutta eivät toisaalta sulje poiskaan viimeisimpien teknolo-

gioiden käyttöä. Siksi digitaalisen datan tuottaminen ja datan hallinnan menetelmät 

voivat vaihdella riippuen prosessista ja toimijasta. Tätä näkökulmaa tukivat myös 

tehdyn kyselyn vastaukset. Tutkimuksessa saadun yleiskuvan perusteella digitali-

saation mahdollisuudet avautuvat Suomessa vielä harvoille arkeologeille.  

Museoviraston hallinnoima Kulttuuriympäristön rekisteriportaali tarjoaa pää-

syn arkeologisten aineistojen pdf-muotoisiin raportteihin, sikäli kun raportit on di-

gitoitu. Suomen tilanne suhteessa moniin muihin maihin on tässä mielessä hyvä, 

koska Museovirastoon arkistoituja aineistoja hallinnoidaan keskitetysti ja ne ovat 

ainakin periaatteessa julkisia. Tämän mahdollistaa muinaismuistolaki. Useissa 

muissa maissa ponnistellaan aineistojen paikallistamiseksi, jotta maantieteellisesti 

hajallaan sijaitseviin instituutioiden, yliopistojen, yritysten ja muiden toimijoiden 

tuottamiin raportteihin voitaisiin tuottaa tietoteknisiä pääsymahdollisuuksia. Teh-

dyn kyselyn tulokset ja Kulttuuriympäristön rekisteriportaalin nykytila indikoivat, 

että vaikka tilannetta voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä, riittää haasteita 

käytännön tasolla. Esimerkiksi portaalin haku- ja suodatusominaisuudet ovat vä-

häisiä. 

Suomalaisten haasteiden ja kehitystarpeiden osalta voidaan mainita muun mu-

assa prosessien digitalisointi, digitaalinen aineistonhallinta ja pitkäaikaissäilytyk-

sen ohjeistaminen, jotka on toistaiseksi jätetty huomiotta. Lisäksi alkuperäisten di-

gitaalisten aineistojen säilytys on hajanaista. Vaikka digitaaliset originaaliaineistot 

arkistoidaan osin Museovirastossa, kokonaisvaltainen digitaalisia aineistoja kos-

keva ohjeistus ja strategia puuttuvat. Ne tulee jatkossa toteuttaa siten, että ne ovat 

yhdistettävissä arkeologisiin aineistoihin liittyviin prosesseihin, työkäytäntöihin 
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sekä tulevaisuutta koskeviin tavoitteisiin. Sitä, onko tällaisia strategioita tai ohjeita 

kehitteillä, ei ole tiedossa.49  

Kansainvälisesti ja Suomessa, myös KDK-projektissa, on tuotettu raportteja ja 

dokumentteja, jotka ovat hyödynnettävissä suomalaisen digitaalisen ohjeistuksen 

tekemisessä. Arkeologeja tulee opastaa kohti arkeologisia digitaaliteknologioita ja 

digitaalisia menetelmiä sekä perehdyttää heitä aineistonkeruuta, sen käsittelyä ja 

hallintaa tukeviin sekä erilaisiin aineistojen julkaisuun tarkoitettuihin järjestelmiin. 

Mikäli muissa maissa käytetyt työkalut eivät sovellu Suomen arkeologisiin työ- ja 

aineistokäytäntöihin, voi osoittautua tarpeelliseksi kehittää omia, paikalliseen käyt-

töön räätälöityjä ratkaisuja.  

Arkeologinen prosessi datavirran alkupisteenä ja yksittäisenä informaatioinfra-

struktuurina voi siis toimia osana laajempaa digitaalista infrastruktuuria. Suomessa 

on käynnissä infrastrukturoitumiseen ja ainakin osin aineistojen avoimuuteen pyr-

kiviä projekteja, joita toteutetaan eri instituutioiden ja toimijoiden yhteistyönä. 

Vaikka Museovirasto on osatoimijana KDK-hankkeessa, ei tämän projektin merki-

tys arkeologisten prosessien ja aineistojen muotoutumiselle ole ainakaan tois-

taiseksi käynyt ilmi, koska saatavilla oleva tieto painottuu museoalaan. Samoin ai-

neistojen mahdollisen julkaisun osalta tilanne on toistaiseksi täsmentymätön. Vielä 

ei tiedetä, tullaanko Museoviraston arkeologiset pdf-raportit julkaisemaan edelleen 

Kulttuuriympäristö-portaalin kautta, vai avataanko pääsy digitaalisiin aineistoihin 

Finnaa tai jotain muuta palvelua käyttäen. Jos aineistoja halutaan julkaista, joudu-

taan myös pohtimaan, mitä julkaistaan ja kenelle.  

Arkeologisten infrastruktuurien kehitystyö on Suomessa vasta alussa. Sen on-

nistuminen edellyttää sekä kansallisen viranomaisen, eli Museoviraston ja arkeolo-

gien, halukkuutta että sitä, että arkeologian rooli sekä yhteys muistiorganisaatioi-

den digitalisaatio- ja infrastrukturaatio-kehitykseen selkiytyy. Kansallisen tason 

infrastruktuuriprojektit kohtaavat haasteenaan sen, että joudutaan luomaan ohjeita 

ja materiaaleja, jotka soveltuvat kaikkien osallisten instituutioiden ja toimijoiden 

käyttöön. Tällä hetkellä on jo olemassa kansainvälisiä arkeologiaan keskittyviä inf-

rastruktuuriprojekteja, ja niitä tullaan mitä luultavimmin tarvitsemaan kansallises-

tikin. 
  

                                                        
49 Museoviraston tutkimusstrategian 2010–2015 (2009: 7) yhteydessä mainitaan Museoviraston digi-
tointistrategia 2008–2015 (2008). 
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5 Johtopäätöksiä ja pohdintaa 

5.1 Arkeologia digitalisoituvassa maailmassa 

5.1.1 Globaali arkeologia 

Tutkimuksessa pyrittiin tieteidenvälisen, käsitteellis-teoreettisen viitekehyksen 

kautta vastaamaan kysymyksiin: 

– Millainen on kansainvälisen arkeologian digitalisaation nykytila, ja mitkä ovat 

arkeologian kehityksen erityispiirteet sekä e-tieteen tieteidenvälisten tavoittei-

den että arkeologian näkökulmasta? 

– Mitkä ovat kansainvälisen arkeologian kentällä digitalisaation ja e-tieteen nä-

kökulmasta jo havaitut kehittämiskohteet?  

Tutkimustyö osoitti, että näiden kysymysten vastaukset liittyvät toisiinsa. Yleisesti 

voidaan todeta, että 

– globaali arkeologian kehitys kohti digitalisaatiota tapahtuu sekä yleisen yhteis-

kunnallisen informaatioteknologioiden kehityksen myötä että tieteenalan sisäi-

sen kehityksen ja muotoutuvien tarpeiden vaikutuksesta. 

– digitalisaatioon liittyvät käsitteet ja paradigmat ovat osin tieteen sisäisiä ja jat-

kuvasti uudelleenmuotoutuvia.  

– teknologisoitumisen kehitysasteet vaihtelevat: on olemassa edelläkävijämaita, 

instituutioita ja projekteja, jotka hyödyntävät uusimpia teknologioita.  

– edelläkävijät kehittävät parhaillaan vaihtelevan laajuisia, jopa valtioiden väli-

siä, digitaalisia data-, tieto- ja palveluinfrastruktuureja. 

– havaittu kehityskulku on eri tieteiden aloille yhteinen, ja se tunnistettiin tutki-

muksen teon aikana vallitsevaksi trendiksi kansainvälisessä arkeologiassa. 

Arkeologian globaalin digitalisaation osalta eri maiden välisten vaihe-erojen tarkka 

kuvaaminen on käytännössä mahdotonta, joten tutkimuksessa painottuu digitali-

saation hyödyntämisessä pisimmällä olevien arkeologien näkökulma. Usein edel-

läkävijät ovat kulkeneet kauimmin kohti arkeologian digitalisaatiota tai muutoin 

ottaneet harppauksen mukaan kehitykseen (esim. Australia, Ross ym. 2013). Uu-

sien teknologioiden hyödyntäjien kärki lienee kapea kuten yleensäkin uusimpien 

innovaatioiden tapauksessa (Rogers 1995).  
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Monet teknologisoitumisen ja tietokoneistumisen mukanaan tuomat ilmiöt, 

voidaan ymmärtää kehittämiskohteina kuljettaessa kohti digitaalista aikakautta. 

Globaali kehitys tuo mukanaan menetelmiä esimerkiksi datan keräämiseen, käsit-

telyyn, hallintaan, tutkimukseen ja tietoverkkovälitteiseen yhteistyöhön. Myös ar-

kistoitujen aineistojen ja kulttuuriperintökohteiden digitointi edistyy. Internet-yh-

teyksiä on yhä laajemmin käytettävissä, ja askelia kohti digitalisaatiota on otettu 

muidenkin kuin edelläkävijöiden toimesta. Nämä kehityskulut ja mahdollisuudet 

vastaavat myös sosioteknisen e-tieteen päämääriä (Ribes & Lee 2010). 

Yksittäisten kaivausten osalta digitalisaatio mahdollistaa uusien digitaalitek-

nologioiden ja tietoteknisten ympäristöjen yhä laajemman ja kustannustehokkaam-

man hyödyntämisen. Se myös avaa uusia tutkimuksellisia mahdollisuuksia aineis-

tojen hyödyntämiseen. Teknologioiden käyttö ulottuu arkeologisesta kaivausdoku-

mentaatiosta myöhempään tutkimukseen ja tutkimustulosten julkaisuun. Kaivauk-

sen digitalisointi on projektikohtainen valintojen joukko, johon ilmaantuu jatku-

vasti lisää vaihtoehtoja. Digitaalissyntyiset aineistot tuovat enemmän tutkimuksel-

lisia hyödyntämismahdollisuuksia verrattuna digitoituihin aineistoihin.  

Meneillään olevan laajan muutoksen luonnetta pohditaan arkeologisessa kes-

kustelussa harvoin digitalisaatio-käsitteen alla tai muutoksen merkitystä laajemmin 

syntetisoiden, vaikka teknologisoitumisen ja tietokoneistumisen historia on pitkä 

ja sen luonnetta käsitellään ja teoretisoidaankin arkeologiassa. Käyttöyhteydet liit-

tyvät pääasiassa projektikohtaiseen teknologioiden hyödyntämiseen ja menetel-

mien kehittämiseen tai aineistojen tai kulttuuriperintökohteiden digitointiin. Pitkän 

tietokoneistumisen ja teknologisoitumisen historian vuoksi arkeologialla on hyvät 

mahdollisuudet hyötyä digitalisaatiosta, mutta arkeologian tieteen erityispiirteet 

haastavat hyödyntämisen.  

Arkeologisia prosesseja, aineistoja sekä työ- ja tutkimuskäytäntöjä määrittävät 

yleismaailmallisina erityispiirteinä kompleksisuus ja heterogeenisuus, joita kehitys 

kohti digitalisaatiota osaltaan kasvattaa. Nämä piirteet johtuvat monista tekijöistä. 

Eri maiden arkeologian tieteen traditiot ja lähtökohdat arkeologisille prosesseille 

vaihtelevat. Tämä pätee myös digitaalisiin mahdollisuuksiin. Arkeologisten proses-

sien kontekstit ovat erilaisia, ja sekä prosessit että niiden kontekstit ovat usein pro-

sessien ulkopuolisille käyttäjille näkymättömiä (läpinäkymättömiä). Tutkittavat 

muinaisjäännökset erilaisia ja ennakoimattomia, ja siksi aineistoihin liittyvien pro-

sessien kulut ovat useimmiten uniikkiluonteisia. Tulkinta on oleellinen osa arkeo-

logisia prosesseja ja tutkimusta. Myös muinaisjäännökset on määriteltävä ja tulkit-

tava. Yksi arkeologian erityispiirteistä on aineistopohjaisuus, joka kaivauksen 
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osalta johtuu prosessin fragmentoivasta luonteesta. Myös aineistojen muodostumi-

seen liittyy aina tulkintaa (intellektuaalinen prosessi) (Lock 2003: 7). Arkeologinen 

tutkimus nojaa laajasti erilaisiin aineistoihin, arkistolähteisiin ja julkaisuihin.  

Arkeologian erityispiirteet ovat samankaltaisia kuin muidenkin pienten tai 

nuorten tieteiden, joiden saralla ei ole ollut tarvetta kontrollointiin, datan kuvailun 

standardointiin tai jaettuihin datavarastoihin (Borgman 2007: 28–29, Kansa ym. 

2010: 308–309, ks. artikkeli V). Arkeologia on myös rinnastettavissa tieteisiin, 

joissa tuotetaan ja hyödynnetään piilossa olevaa (piiloista, hiljaista) tietoa ja hete-

rogeenista dataa. Näillä tieteenaloilla räätälöidyt, eri ammattiryhmille ominaiset 

käytänteet (craft-like methods) ovat tiivis osa tutkimustyötä. Arkeologinen data 

juontuu enemmän ihmisistä kuin materiaaleista. (Carlson & Anderson 2007: 635, 

ks. artikkeli II.) Arkeologiaa luonnehtii jaettujen yleismaailmallisten piirteiden ja 

tavoitteiden osalta myös ”lokaali universaalius”-käsite (Timmermans & Berg 1997, 

ks. artikkeli III.) Tutkimusprosessien ja aineistojen luonne on siis monin tavoin 

aika-, tapaus- ja tilannesidonnainen sekä kontekstuaalinen (Star & Ruhdeler 1996, 

ks. artikkeli I).  

Arkeologisen tieteen edellä mainitut piirteet kuten kompleksisuus ja siihen vai-

kuttavat tekijät tulee tiedostaa, jotta digitalisaation hyötyjä voidaan tavoitella. Tek-

nologisen kehitystyön osalta tämä voidaan saavuttaa näkemällä kehittämisen kohde 

sosioteknisenä informaatioinfrastruktuurina (ks. luku 2.3). Edellä kuvatut arkeolo-

gisen toiminnan piirteet luovat digitalisaation mahdollisuuksien näkökulmasta 

haasteita myös tekniselle suunnittelutyölle. Kohdattavista haasteista konkreettisena 

esimerkkinä mainittakoon lisäksi arkeologisten aineistojen sisällöntuotantoon käy-

tetyt useat kielet (ks. artikkeli II).  

Arkeologiset käytänteet ovat olleet pitkään standardien ulottumattomissa esi-

merkiksi aineistojen keskinäisen vertailtavuuden ja ymmärtämisen osalta, vaikka 

kaivauskohtaisesti aineistot tuotetaankin ohjeita seuraten ja pääosin loogisesti. Ar-

keologiassa kehitetään kansainvälisesti enenevässä määrin digitalisaation mahdol-

lisuuksien hyödyntämiseksi maakohtaisia ohjeita, hyviä käytäntöjä tai standardeja. 

Hyvät käytännöt ja kansainväliset standardit kohdistuvat työtehtäviin ja aineistoi-

hin (esim. ARCHES 2014) sekä digitaaliseen aineistohallintaan (ADS & tDAR 

2013). Arkeologiassa laajennetaan myös kulttuuriperintöalan standardeja (Cripps 

ym. 2014). Digitaalisen aineistonhallinnan ja datan elinkaareen liittyvää ohjeistusta 

on uudistettava esimerkiksi teknologioiden kehittyessä ja tiedostoformaattien van-

hentuessa. 
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Uusien teknologioiden ja jaettujen tietoteknisten ympäristöjen kehittämisen 

näkökulmasta erityinen arkeologian alan piirre on kompleksisuuden myötä jousta-

vuuden vaatimus, joka (kärjistettynä) johtaa suunnittelu- ja kehitystyön näkökul-

masta kustomoinnin (käyttäjälle tarpeellisen joustavuuden) ja kehitystyölle tarpeel-

lisen standardoinnin väliseen ristiriitatilanteeseen (ks. myös Star & Ruhdeler 1994, 

1996).50 On ymmärrettävä, että projektikohtaisesti räätälöidyn ohjelmiston toteut-

taminen ohjelmistotuotteena edellyttää erilaisten teknisten dokumenttien tuotta-

mista (vaatimusmäärittely, suunnittelukaaviot), jotta ohjelmisto voidaan toteuttaa. 

Kehityksellisten tavoitteiden saavuttaminen voi edellyttää aineistojen muotou-

tumisen eli prosessien tutkimusta eri menetelmin käyttäjää ja tutkimuskohdetta ym-

märtäen; tämä sisältää myös prosesseihin ja aineistoihin liittyvän kontekstuaalisuu-

den tutkimuksen. Digitaalisuutta tukevat ohjeet ja standardit suunnitellaan ihmisten 

eikä tietokoneiden käyttöön, joten ne ovat luonteeltaan laadullisia. Ne auttavat ym-

märtämään työkäytäntöjä ja periaatteita, mutta näiden työkäytäntöjen siirto tieto-

koneiden digitaaliseen ja diskreettiin maailmaan tuo muassaan suunnittelullisia 

haasteita. Projektikohtaiset kehitystarpeet täytyy kartoittaa erikseen ja näiden tar-

peiden pohjalta on luotava määrityksiä, jotka ovat sovellettavissa tietokoneympä-

ristöihin. Käyttäjien tarpeet on osattava ilmaista ohjelmistojen suunnittelijoille, 

mikä voi osoittautua haasteelliseksi. Lisäksi on tiedostettava, että tekniset spesifi-

kaatiot voivat olla ei-teknisille ihmisille hankalasti ymmärrettävissä, eli niitä ei voi 

välttämättä käyttää kommunikoinnin välineinä.  

Ohjelmistovaatimukset tuotetaan perinteisen ajattelun mukaan ohjelmistotuo-

tantoprosessin alkuvaiheessa, mutta käytännössä on yleistä, että vaatimukset täs-

mentyvät ja osin muuttuvatkin kehitystyön aikana. Muutosten hallintaan sekä nii-

hin liittyvän epävarmuuden torjuntaan on kehitetty nk. ketteriä ohjelmistotuotan-

nollisia menetelmiä (Agile Manifesto 2001).51 Ne painottavat ohjelmiston loppu-

käyttäjien (eli arkeologisten ohjelmistojen tapauksessa arkeologien) osallistamista 

suunnitteluun. Käytettävistä suunnittelumenetelmistä riippumatta voidaan sanoa, 

että onnistunut ohjelmiston tai tietojärjestelmän kehitystyö edellyttää yhteistyötä, 

                                                        
50 Infrastruktuurien kehitystyön ja kehittymisen osalta puhutaan myös muutoksen ja kontrollin aiheut-
tamasta ristiriitatilanteesta (paradox of change, paradox of control) (Tilson ym. 2010: 753–755, ks. ar-
tikkeli I). 
51 Ketterät menetelmät on mainittu arkeologian alan julkaisussa ohjelmistotuotannon eettisyyttä tuke-
vaksi menetelmistöksi (Colley 2015: 18 viittaa myös Shanks 2007). Vaikka ketteryydellä pyritään muun 
muassa muutosreagointiin ja vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa, päätavoite on kuitenkin onnistunut 
ohjelmistotuote ja liiketoimintavetoisuus eli kustannustehokkuus neuvottelun ja nopean reagoinnin 
kautta. 
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teknisen ja substanssitietouden yhdistämistä ja toimivaa vuoropuhelua tilaajan ja 

toteuttajan välillä. 

Arkeologisten ohjelmistotyökalujen perusongelma on siis se, että yleiskäyttöi-

nen ohjelmisto on usein joustamaton, mutta tuotteena valmiina käyttöön otettava ja 

standardoitu, ja ohjelmiston käyttöön on saatavilla käyttö- ja ylläpitotukea toimit-

tajan taholta. Saatavilla olevat joustavat, ilmaiset ja käyttäjän muokattavissa olevat 

ohjelmistot voivat olla saatavilla esimerkiksi väljähkön käyttöliittymäkehyksen ja 

tietokannan yhdistelminä, jolloin ohjelmiston asemasta olisikin usein kuvaavam-

paa puhua konfiguroitavasta ohjelmistosta tai ohjelmistokehyksestä. Näissä ta-

pauksissa muokkaustyö kulloisiakin tarpeita vastaavaksi vaatii teknistä osaamista. 

Ilmaisohjelmistojen käytölle ei ole aina saatavissa tukea, ja kattava sekä ajan-

tasainen käyttäjädokumentaatio saattaa puuttua. Sekä maksullisia että ilmaisia oh-

jelmistoja käytettäessä ei ole harvinaista, että yhteistoiminnallisuus muiden ohjel-

mistojen kanssa tuottaa ongelmia, ja ratkaisut yhteistoiminnallisuuden toteuttami-

seen edellyttävät rajapintojen rakentamista ohjelmistojen välille. Tämä puolestaan 

vaatii usein korkean tason ohjelmisto-osaamista. Maailmalla on kehitetty arkeolo-

gisiin tarpeisiin sekä maksullisia että ilmaisia aineistonkeräämis-, käsittely-, hallin-

tajärjestelmiä. Ne eivät välttämättä ole suoraan Suomessa hyödynnettävissä, koska 

maittain muun muassa arkeologiset ohjeet, metodiikka, käsitteistö ja aineistot eroa-

vat, eli sekä järjestelmät että arkeologiset ominaispiirteet on analysoitava. (Artik-

keli III.)  

Laaja-alaisiin digitaalisiin kysymyksiin orientoituneen arkeologian kehittämi-

sen näkökulmasta sekä ohjelmisto- että infrastruktuurityössä riittää haasteita: ai-

neistot luodaan projektien tarpeiden pohjalta sekä erilaisten reunaehtojen ja so-

sioteknisten kontekstien puitteissa. Aineistojen yhteistoiminnallisuuteen ja yhdis-

tämiseen on kehitetty välineistöjä ja teknologioita. Ne liittyvät osin siihen, miten 

aiemmin kuvattua kompleksisuutta voidaan jäsentää ja saada prosessit läpinäky-

vämmäksi. On etsittävä yhteisiä rakenteita tai tekijöitä, joiden avulla voidaan orga-

nisoida aineistoja ja vaatimuksia. (Artikkelit I–V.) Myös rajoittunut pääsy aineis-

toihin ja aineistojen hajanaiset sijainnit muodostavat kansainvälisesti merkittävän 

ongelman digitalisaation mahdollisuuksien näkökulmasta. Arkeologisten aineisto-

jen erityispiirteet vaikeuttavat sekä arkistossa säilytettävien että paraikaa syntyvien 

digitaalisten aineistojen keskinäistä vertailua ja ymmärrettävyyttä sekä yhteistoi-

minnallisuutta kansainvälisellä tasolla. Digitalisaatio ja kulku sitä kohti nostavat 

esiin uusia eettisiä kysymyksiä sekä kysymyksiä digitaalisten aineistojen omistus-

oikeuksista. 
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Mahdollisuudet aineistojen etäkäyttäjien väliseen vuorovaikutukseen parane-

vat digitalisaation myötä. Digitaaliset infrastruktuurit tarjoavat uudenlaisia pää-

symahdollisuuksia tutkimusaineistoihin sekä avaavat uusia yhteistyömuotoja; tämä 

pätee arkeologiseenkin tutkimukseen. Infrastruktuurit kehittyvät sekä itsenäisesti 

että koordinoidun työn seurauksena. Niillä tavoitellaan aineistojen jakamista por-

taalien kautta ja infrastruktuureihin liittyvien palvelujen luomista. Laajat, aineistoja 

yhdistävät infrastruktuurit toisaalta toimivat paikallisia infrastruktuureita tukevina 

rakenteina, mutta toisaalta ne myös perustuvat olemassa oleville tai kehittyville lo-

kaaleille infrastruktuureille ja maakohtaisille työkäytännöille. (Artikkeli II, ks. 

Aspöck & Geser 2014.) Näissä tapauksissa voidaan siis puhua kahdensuuntaisesta 

vuorovaikutteisuus- ja riippuvuussuhteesta.  

Laaja digitaalinen infrastruktuuri koostuu rakenteellisesti web-teknologioista, 

data-arkistoista ja erilaisista ali-infrastruktuureista kuten kaivauksista (ks. esim. 

Aspöck & Geser 2014). Infrastruktuureiden yhdistämisen kannalta tärkeään rooliin 

nousevat semanttinen web ja siihen liittyvät teknologiat, yhdistetty data (linked 

data) (W3C 2015a), grid-teknologiat ja -laskenta (CSC s.a.b) sekä standardit ja kä-

sitteelliset välineistöt (ks. esim. Bowker ym. 2010, Pedersen 2013, 2014). 

Aineistot ja informaatio tulee nähdä osana infrastruktuuria, jonka kuuluvat 

myös ihmiset suunnittelijoina, aineistojen tuottajina, käsittelijöinä ja käyttäjinä. 

Kaikki osatekijät ovat kontekstuaalisia erityisesti suunnittelun (design) ja teknisen 

kehittämisen (engineering) näkökulmasta. Näin ollen erilaiset, lokaalilta globaalille 

tasolle ulottuvat arkeologiset informaatioinfrastruktuurit voivat olla sekä kehittä-

misen että tutkimuksen kohteena. Lokaali-globaali-jatkumon muodostavat infra-

struktuurit omaavat omat moniulotteiset kontekstinsa ja reunaehtonsa, jotka on 

huomioitava kehitystyössä. (Artikkeli II.) Toistaiseksi arkeologisia infrastruktuu-

reita on tutkittu informaatioinfrastruktuureina vain vähän (artikkeli I). 

Infrastruktuurien rakentaminen ei yleensä ole luonteeltaan lineaarista työtä, 

vaan infrastruktuuri kasvaa kehittyessään, ja se koostuu toisiaan tukevista, muokat-

tavissa olevista komponenteista (ks. esim. Baker & Millerand 2007, Bowker & Star 

1999, Hanseth & Monteiro 1998, Star & Ruhdeler 1994, 1996). Arkeologienkin 

tuottamissa julkaisuissa on ennakoitu jo 2000-luvun puolessa välissä, että jäykät 

ratkaisumallit eivät toimi infrastruktuurien toteutusvälineinä (artikkeli II, Snow ym. 

2006). On tiedostettu, että ylhäältä alas suuntautuva ohjautuvuus ei toimi, vaan tar-

vitaan yhteistyötä, jotta digitalisaatioon liittyvät tavoitteet toteutuisivat. Näiden ta-

voitteiden saavuttaminen vaatii tahtoa ja edellytyksiä ruohonjuuritasolta lähtien. 
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(Artikkelit I & II.) Yksi digitalisoinnin tärkeistä tavoitteista liittyy infrastruktuurei-

denkin osalta pitkäaikaissäilytykseen ja aineistojen hyödynnettävyyteen tulevai-

suudessa. 

Arkeologisen hyödyntämisen näkökulmasta voisi ennakoida, että yleisluontei-

sia erikoistuneemmat infrastruktuuriprojektit tulevat olemaan arkeologikäyttäjien 

kannalta hyödyllisempiä (esim. Digitised diseased -portaali, University of Bradford 

2013) kuin yleiskäyttöisiä portaaleja tuottavat projektit. Pienimuotoisissa ja raja-

tuissa projekteissa voidaan yleensäkin toteuttaa paremmin spesifejä käyttäjävaati-

muksia vastaavia toiminnallisuuksia ja työkaluja – sikäli kun riittävät resurssit on 

taattu. Toisaalta suurten hankkeiden tavoittelemien laajojen, avointen aineistojen 

hyödyntämisessä vain käyttäjän oma luovuus asettaa rajat, mikäli aineistojen 

käyttö- ja omistusoikeudet eivät sitä tee. Arkeologisten käyttäjävaatimusten on to-

dettu eroavan merkittävissä määrin muista humanistista tieteistä, joten arkeologi-

aan keskittyvät ja arkeologisiin tarpeisiin fokusoituvat infrastruktuuriprojektit ovat 

tarpeen.  

Arkeologian tieteen vaihtelevien työkäytäntöjen, tilannesidonnaisuuden ja ai-

neistojen kompleksisuuden sekä erilaisten institutionaalisten reunaehtojen vuoksi 

työn digitaaliseen kehittämiseen ei ole olemassa yhtä universaalia ratkaisumallia. 

Digitaalisaation hyödyntämiseksi yksittäisen tutkimusaineiston tulee olla sisällöl-

lisesti ymmärrettävä ja hyviä digitaalisia periaatteita noudattaen tuotettu. Kansain-

välisesti hyödynnettyjä ratkaisumalleja laajamittaiseen infrastruktuurien kehittämi-

seen ovat digitaaliset ohjeet, jaettu kuvaileva data (metadata) sekä tietokoneiden 

prosessoitavissa olevat käsitemallit eli ontologiat ja niihin liittyvät web-teknologiat. 

Sekä ruohonjuuritason arkeologisiin projekteihin ja infrastrukturoitumiseen 

liittyy monimutkaisia digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen haasteita. Tiedostot si-

nällään voidaan binäärisellä tasolla kopioida ja siirtää uusiin tallennusmedioihin, 

mutta tietoteknisten ympäristöjen muuttuessa nousee ongelmaksi prosessoitavuu-

den, ymmärrettävyyden ja hyödyntämismahdollisuuksien säilyttäminen. 52  Tästä 

                                                        
52 Koivunen (2012): Digitaalisen tiedoston säilyttämisen vaatimustasot: (1) bittien eli alkuperäisten yk-
kösten ja nollien säilyttäminen, tulkinnasta ei ole takeita (2) sisällön ymmärrettävyyden säilyttäminen, 
esimerkiksi teksti, kuvat ja muu olennainen sisältö voidaan tulkita ja (3) alkuperäisen käyttökokemuk-
sen säilyttäminen, eli esimerkiksi tietokonepeliä voidaan pelata kuten alkuperäisessä ympäristössä. Säi-
lyttämisen menetelmiä: (1) eheyden varmistaminen: tiedostojen ja kopioiden valvonta ja hallinta, kos-
kee sekä objekteja että metadataa, (2) migraatio eli tiedostomuotojen kehityksen seuranta, muunnosten 
kehittäminen, testaaminen, toteuttaminen ja valvonta, (3) emulaatio eli emulaattoreiden kehittäminen 
uusille alustoille, aktiivinen testaaminen ja seuranta. Emulaattorit ovat ohjelmistoja, joilla voidaan jäl-
jitellä (emuloida) ohjelmistoja tai ohjelmistoja tai laitteita niiden alkuperäisen käyttöympäristön ulko-
puolella. 
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syystä aineistojen tuottajille tarvitaan digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytystä 

tukeva ohje ja dataa kuvailevaa metadataa. (Artikkeli II.) 

Arkeologiset prosessit, kuten kaivaus, on tunnistettava digitalisaation vaiku-

tuspiirissä nykyistä paremmin jatkumoksi, jossa digitaalisuutta tukeva suunnittelu 

joudutaan tekemään alkaen ennakkosuunnittelusta ja jatkuen kenttätyöhön, käsitte-

lyyn, hallintaan ja arkistointiin. Prosessien tulee tukea digitaalista pitkäaikasäily-

tystä eli datan digitaalista elinkaarta, ymmärtämistä ja uudelleenkäyttöä. (Artikkeli 

II.) Tämä tukee arkeologian digitalisaatiota, infrastruktuurien kehitystyötä ja ai-

neistojen hyödyntämismahdollisuuksia tulevaisuudessa.  

5.1.2 Suomen arkeologia 

Suomen arkeologia on toiminut tutkimuksen lokaalina kontekstina, ja sen puitteissa 

esitettiin kysymys: 

– Millainen on Suomen arkeologian ja esimerkkitapauksena historiallisen ajan 

arkeologian kaivauksen nykytila, ja mitkä ovat sen erityispiirteet ja kehittämis-

kohteet digitalisaation ja kansainvälisen arkeologisen kehittämistiedon valossa?  

Ja edellistä tarkentaen:  

– Mihin suuntaan edellisten kysymysten vastausten perusteella suomalaisen ar-

keologisten kaivausaineistojen keräämistä, tallentamista ja käsittelyä arkeolo-

gisissa prosesseissa kuten kaivauksessa tulee kehittää?  

Tutkimuksessa on painotettu kaivausta kokonaisprosessina. Tutkimuksen perus-

teella kysymysten vastaukset liittyvät toisiinsa. Saadun tiedon perusteella suoma-

laiset arkeologiset ohjeet eivät heijasta kasvavaa digitaalisen aineistojen määrää ja 

monimuotoistumista. Tehty kysely antoi viitteitä siitä, että digitaalisia aineistoja 

tuotetaan sekä digitaalissyntyisesti että digitoiden, ja digitaalisiin aineistoihin liit-

tyviä kysymyksiä pohditaan arkeologien joukossa. Tärkeimpinä Suomen arkeolo-

gian digitaalisen kehittämisen aihealueita näyttäytyvät: 

– digitaalisuuteen liittyvät ohjeet ja käytännöt sekä aineistoihin liittyvän ymmär-

tämisen ja yhteistoiminnallisuuden parantaminen lähtien yksittäisistä aineis-

toista ja ulottuen laajempiin kokonaisuuksiin. 

– digitaalisen aineistonhallinnan ja datan digitaalisen elinkaaren merkityksen 

ymmärtäminen.  
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– projekteille ja prosesseille suunnattujen digitalisoitumismahdollisuuksien luo-

minen ja näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen. 

– tietoisuuden lisääminen, koulutus ja pilottiprojektit.  

– alkuperäisten dataoriginaalien saatavuuden kehittäminen. 

Vallitsevaa tilaa voi kuvata niin, että arkeologiset ohjeet eivät tue ja edistä arkeolo-

gian digitalisaatiota, mutta eivät toisaalta suoranaisesti estäkään sen toteutumista. 

Esimerkiksi pitkäaikaissäilytystä tukevia formaatteja tulisi käsitellä arkeologisissa 

ohjeissa, ja lisäksi tarvitaan ohjeistus digitaalisen aineistonhallintaan. Kaiken kaik-

kiaan sekä instituutiotasolla että arkeologisella yhteisöllä tulee olla nykyistä laa-

jempi näkemys siitä, mikä rooli digitalisaatiolla ja digitaalisella aikakaudella voi 

olla suomalaisessa arkeologiassa. Siksi tarvitaan arkeologista strategiaa, 53 ohjeita 

ja yhteisiä päämääriä. 

Suomessa on meneillään digitaalisten infrastruktuurien kehittymistä edistäviä 

projekteja, eli tässä suhteessa tilanne muistuttaa kansainvälistä tilannetta. Käyn-

nissä on esimerkiksi KDK-projekti, jossa Museovirasto on osallisena (2015a). Ar-

keologian rooli tässä projektissa ei käy ilmi vapaasti saatavilla olevista aineistoista 

siten, että projektin merkitystä arkeologian digitalisaatiolle olisi mahdollista arvi-

oida tässä tutkimuksessa. Projektissa on tuotettu esimerkiksi digitaalista pitkäai-

kaissäilytystä koskien aineistoja (KDK 2015b, 2015c, ks. myös FSD 2015), joita 

yhdessä muiden suomalaisten ja kansainvälisten ohjeiden kanssa voitaisiin hyödyn-

tää Suomessa arkeologian digitalisoitumista tukevien ohjeiden kehitystyössä. 

Monet kansainväliset kehityskulut liittyvät suomalaiseen arkeologiaan. Tule-

vaisuudessa perusedellytyksenä sekä projektin suunnittelulle että toteutukselle tu-

lee olemaan digitaalisen aineistonhallinnan osaaminen. Se edellyttää prosessien en-

nakkosuunnittelua sekä osaamista ja kokemusta laitteista ja ohjelmistoista. So-

sioteknisestä näkökulmasta digitalisaation voi sanoa läpileikkaavan arkeologiset 

prosessit, jolloin aineistot, menetelmät ja työtehtävät muuttuvat (artikkelit II & III). 

Laajakantoisten hyötyjen tavoittamiseksi täytyy arkeologiset prosessikuvaukset ja 

aineistot tunnistaa, tutkia ja tallentaa kokonaisvaltaisina sekä kontekstuaalisina tie-

tovarantoina. Lisäksi on otettava huomioon digitaalisen datan elinkaari. Tämä on 

                                                        
53 Strategialla tarkoitetaan (organisaatioissa) yleisen tason ja pitkän aikavälin tavoitteita sekä suunnitel-
mia liittyen siihen, kuinka näitä tavoitteita pyritään saavuttamaan. Strategiaa muodostettaessa huoleh-
ditaan yleensä siitä, että strategian toteutumista tarkastellaan lyhyemmällä aikaväleillä ja toiminnot vas-
tuutetaan. (Esim. McGee ym. 2005.) Ohjeilla tarkoitetaan lyhyelle aikavälille luotuja, päivitettäviä oh-
jeita.  
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tie aineistojen yhteistoiminnallisuuteen, integraatioon, ymmärtämiseen ja digitaa-

liseen pitkäaikaissäilyvyyteen sekä laajoihin digitaalisiin infrastruktuureihin ja nii-

den luomiin mahdollisuuksiin.  

Arkeologisiin kaivauksiin liittyy menetelmien standardointi osana kulttuuripe-

rintöontologiaa ja sen laajennoksia (Cripps ym. 2014). Vielä ei voida tietää, ovatko 

kehitettävät standardit (mukaanluettuna ontologioiden standardointipyrkimykset) 

hyödynnettävissä Suomessa. Lisäksi on epäselvää, miten standardointitavoitteet 

yhdistyvät suomalaisiin infrastruktuuriprojekteihin. Uusien teknologioiden hyö-

dyntäminen, prosessien digitalisointi ja digitaalisten aineistojen käyttö suomalai-

sessa arkeologiassa muodostaa kehittämiskohteen, jonka työstäminen näyttää ole-

van vielä alkutekijöissä. Yksittäisten arkeologisten toimijoiden osalta tilanne voi 

tosin olla erilainen. 

Uusien digitaaliteknologioiden hyödyntämismahdollisuudet kaivausproses-

sissa muodostavat laajan ja tärkeän aihekokonaisuuden, johon liittyy se että arkeo-

logiset aineistot voidaan dokumentoida ainoastaan kerran kaivaustyön yhteydessä. 

Tämä koskee sekä analogisia että digitaalisia aineistoja. Sekä digitoivan että digi-

taalissyntyisen dokumentoinnin onnistuminen kenttätutkimuksissa on taattava. Eri-

luonteisiin projekteihin tarvitaan niiden toteuttamiseen soveltuvia teknologioita.  

On tiedostettava, että nämä teknologiat ovat usein toisistaan riippuvaisia esi-

merkiksi niin, että tietyn laitteen mielekäs käyttö edellyttää tietynlaista ohjelmistoa, 

joka vastaavasti vaatii pääsyn yhteensopivaan tietokantaan. Teknologisten välinei-

den käyttöön erikoistuneet ammattilaiset sekä kyseisiä työkaluja jo käyttäneet ar-

keologit tietävät eniten käyttömahdollisuuksista ja erityisesti teknologioiden heik-

kouksista. Tämän tietouden jakaminen on arvokasta, koska muinaisjäännösten do-

kumentoinnin kehittäminen tulee nähdä arkeologian universaalina tavoitteena. 

Vaikka tilanne muuttuu jatkuvasti ja nopeastikin, tarvittaisiin Suomessa kuvaus ar-

keologisiin tehtäviin soveltuvista teknologisista ratkaisuista. Lisäksi kaivataan ny-

kyistä tarkempaa kartoitusta paraikaa käytössä olevista välineistä.  

Prosessien digitalisointi ja digitaalissyntyiset aineistot mahdollistavat nykyistä 

monipuolisemmat aineistojen tallentamis-, käsittely- ja hyödyntämismahdollisuu-

det. Tällä hetkellä ei tiedetä, miten aineistot muotoutuvat kaivausprosesseissa. Tä-

män tiedon hankkiminen tukee aineistoja koskevan digitaalisen ohjeistuksen ja ai-

neiston digitaalisen elinkaaren toteutumista. Lisäksi arkeologisia tutkimustarpeita 

sekä aineiston keräämiseen liittyviä vaatimuksia ja käytäntöjä tulee tutkia ja synte-

tisoida. Tämän kaltaisen tiedonkeruuseen soveltunevat parhaiten laadulliset tutki-

musmenetelmät kuten kyselyt ja haastattelut. 
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Suomessa ei ole saatavilla arkeologisia ohjeita digitaaliselle aineistonhallin-

nalle ja hyville käytännöille. Siksi nykytilanteessa tietyn ohjelmiston mielekäs yh-

teiskäyttö esimerkiksi kaivausaineistojen hallintaan olisi teoriassakin mahdotonta. 

Toisaalta Suomessa ei edes ole laajemmin keskusteltu siitä, pitäisikö yhteisiä oh-

jelmistoja käyttää. Yhteiskäyttöisten ohjelmistojen, ohjeiden ja muun tietoteknisen 

välineistön kehittäminen ja aineistojen yhteistoiminnallisuuden parantaminen edel-

lyttääkin arkeologiaan liittyvää ja arkeologit osallistavaa tutkimustyötä. Tarvitaan 

esimerkiksi yhteisesti käytettyä metadataa historiallisen ajan arkeologian aineistoja 

varten.  

Maailmalla on kehitetty sekä ilmaisia että maksullisia aineiston keräämis-, kä-

sittely-, hallinta- ja julkaisujärjestelmiä. Niiden hyödyntämismahdollisuuksia Suo-

messa pitäisi tutkia nykyistä kattavammin. (Artikkeli III.) Yksi digitaaliteknologi-

oiden avaamista mahdollisuuksista on etäyhteistyö tietoverkkojen kautta, josta suo-

malaisessa kyselyssä tulikin viitteitä ainakin aineistonhallinnan ja aineistojen käy-

tön osalta. Digitalisaatiotietouden levittämisen ohella tarvitaan teknologioihin liit-

tyvää osaamista, jaettua kokemustietoa ja koulutusta. Tarvitaan myös taloudellisia 

resursseja, vaikka ilmaisten ohjelmistojen määrä kasvaakin ja digitaaliteknologioi-

den hyödyntäminen halpenee. Erilaisiin kohteisiin soveltuvien digitaaliteknologi-

oiden ja uusien menetelmien käyttöä tulisi edistää ja edellyttääkin tuhoutuvissa 

kohteissa.  

Positiivisena seikkana mainittakoon, että Suomessa digitoitujen raporttien va-

paan saatavuuden tilanne on hyvä verrattuna moniin muihin maihin ja raportteja 

hallinnoidaan keskitetysti Museoviraston toimesta. Suomen nykyiseen arkeologi-

seen toimintaan ja aineistoihin liittyvät hyvät puolet tulisi saada integroitumaan, ja 

niitä pitäisi kehittää siten, että digitalisaation mahdollisuudet avautuisivat arkeolo-

gisille toimijoille ja muille arkeologisen tiedon käyttäjille. Voidaan sanoa, että di-

gitalisaation mahdollisuuksien tavoittelu edellyttää Suomessa(kin) arkeologisen 

ajattelun vaiheittaista muutosta digitaalisuutta ymmärtävään suuntaan. Samalla 

kohdataan erilaisia haasteita, muutospaineita ja jopa uhkia, jotka ovat usein yleis-

maailmallisiakin (taulukko 1). 
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Taulukko 1. Arkeologian alan kohtaamia haasteita, mahdollisuuksia, muutospaineita ja 

uhkia digitalisaation vaikutuspiirissä.  

Haaste Mahdollisuus Muutospaine Uhka 

Maakohtaisten 

lähtökohtien 

vaihtelevuus 

Digitaalinen 

dokumentointi ja 

prosessien digitalisointi 

Digitaalissyntyinen data 

ja prosessien 

digitalisointi 

Teknologioiden ehdoilla 

eteneminen 

Vaihtelevat tieteen 

traditiot ja normit 

Digitaalissyntyinen data Digitaalisen 

projektisuunnittelun ja 

aineiston hallinnan 

kehittäminen  

Omistusoikeudelliset 

kysymykset 

Moninaiset 

tutkimuskohteet 

Uudet tutkimus- ja 

yhteistyömahdollisuudet 

Digitaalisten 

menetelmien kehitystyö 

Objektikeskeisyys 

Tutkimuskohteiden 

ennakoimaton luonne 

Arkeologisen ajattelun 

muutos (kehitys?) 

Aineistojen, prosessien 

ja intellektuaalisen 

prosessin sekä 

kontekstien 

läpinäkyvyys 

Eettiset kysymykset 

Projektiluonteisuus Aineistojen yhdistäminen Teknologioiden ja 

tietoteknisten 

ympäristöjen kehitystyö 

Datan kontekstikuvausten 

katoaminen/datan 

todistusvoimaisuus? 

Aineistojen ja 

prosessien 

kontekstuaalisuus 

Uudet 

analyysimahdollisuudet 

Digitaalinen ajattelu Projektien erilaiset 

realiteetit 

Vaihtelevat teknologiat Aineistoihin pääsy Osaamis- ja 

resurssivaatimukset 

Datan 

prosessointiominaisuuksien 

katoaminen työkalujen 

vanhetessa ja vaihtuessa 

Sovelletut menetelmät  Uudet 

julkaisumahdollisuudet 

Ohjeiden ja standardien 

kehitystyö 

Digitaalisten aineistojen 

hauraus/säilyminen 

Vaihtelevat työprosessit Uudet käyttäjät Digitaalisten 

infrastruktuurien 

kehitystyö 

Aineistojen väärinkäyttö? 

Tallennettujen 

aineistojen vaihtelevuus 

Datan demokratisointi Tulevaisuuden 

ennakointi 

Vanhojen aineistojen 

soveltumattomuus uusille 

analyyseille ja huomiotta 

jättäminen 

Ohjeiden ja standardien 

puute 

Yhteiskunnallisen 

merkityksen kasvu 

  

Kompleksisuus ja 

heterogeenisuus 

   

Tilannesidonnaisuus    
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5.1.3 Yhteenveto 

Noin viimeisen vuosikymmenen aikana on syntynyt digitalisaation yleistä kehitystä 

mukailevia kansainvälisiä aloitteita esimerkiksi arkeologisiin infrastruktuuripro-

jekteihin liittyen, ja kehitystyössä tieteenalakeskeisyys on arkeologian erityispiir-

teiden takia tunnistettu tärkeäksi vaikutustekijäksi. Laajojen, kansalliset rajat ylit-

tävien digitaalisten infrastruktuuriprojektien onnistumisista ja hyödyistä on tois-

taiseksi vain vähän kokemuksia, koska projektit ovat usein edelleen meneillään ja 

infrastruktuurit vasta kehittymässä. Yleensä ottaen projektit kuvataan haasteelli-

siksi. Esimerkiksi Euroopassa on toteutettu arkeologisten tieto- ja tutkimusinfra-

struktuurien perustamiseen tähtääviä projekteja, jotka ovat luoneet perusteita ar-

keologisille digitaalisille infrastruktuuriprojekteille, ja nykyisin käynnissä on myös 

suuri maa- ja instituutiorajat ylittävä arkeologinen infrastruktuuriprojekti. Suomen 

muisti-instituutiot eivät ole olleet näissä hankkeissa osallisina. On mahdollista, että 

yleisluonteisia erikoistuneemmat infrastruktuuriprojektit tulevat olemaan arkeolo-

gikäyttäjien kannalta hyödyllisempiä kuin yleiskäyttöisiä portaaleja tuottavat pro-

jektit. 

Oman näkökulmansa ja ongelmakenttänsä luo se, kuinka hyvin nykyiset ja tu-

levaisuudessa muuttuvat arkeologiset tarpeet kohtaavat arkistojen ja pitkäaikaissäi-

lyttämisen tarpeet digitalisaation edetessä. Analogiset tallenteet kuten paperit ovat 

tuhoutuvia, ja niiden laadukas jäljentäminen on vaikeaa. Digitaalinen datakin kor-

ruptoituu ja muuttuu käyttökelvottomaksi, mikäli sitä ei kuratoida. Esineet ovat 

usein hauraita, mutta esimerkiksi 3D-tulostuksen kehittyessä tulee pohtia sen roolia 

tulevaisuuden arkeologiassa. Digitaalisten tiedostojen osalta vaadittu työ voi tar-

koittaa toistuvaa tiedostojen migratointia ja raakadatan kopiointia. Myös perinteiset 

digitoivat menetelmät ovat monin tavoin ongelmallisia, mutta näitä ongelmia ei 

ehkä vain tiedosteta, koska niistä on tullut osa arkeologisen työn arkipäivää.  

Muutokset ja digitalisoitumisen vaihe-erot arkeologisten toimijoiden välillä 

voivat luoda jännitteitä vallitsevan, perinteisen tilan ja uusien kehityskulkujen vä-

lille sekä tutkimusprosesseissa että arkistoinnissa. Muutoksen yhteydessä joudu-

taan pohtimaan ja jopa kyseenalaistamaan työkäytäntöjä, menetelmiä ja ajattelua. 

Digitalisaatio ilmiönä kattaa ja leikkaa läpi koko arkeologisen tieteenalan: sekä 

prosessit että infrastrukturoitumispyrkimykset kuuluvat sen vaikutuspiiriin (kuvio 

4).  
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Kuvio 4. Digitalisaatio läpileikkaa (on sekä mahdollistaja että vaikuttaja) sekä lokaalit 

arkeologiset prosessit että lokaalit ja globaalit infrastrukturoitumispyrkimykset.  

5.2 Tutkimuksen suhde digital humanities -alaan  

Tässä tutkimuksessa on tutkittu arkeologian digitalisaatiota tieteidenvälisen lähes-

tymistavan ja arkeologian kautta, mutta yhteenvedossa ei ole tähän mennessä käsi-

telty tutkimuksen roolia digital humanities -tieteen [DH] tutkimuskentässä. DH:n 

taustat ulottuvat 1940-luvulle, jolloin humanities computing -tutkimus sai alkunsa 

(Svensson 2009 viittaa Busa 2004: xvi). DH-nimikkeen alla tieteenala nousi 2000-

luvulla kansainväliseen tunnettuuteen. 

DH on vakiintunut itsenäiseksi tutkimusalueeksi esimerkiksi julkaisuka-

navien,54 konferenssien, aloitteiden ja institutionalisoitumisen kautta. Termin digi-

tal-osuudella viitataan uusiin teknologioihin, tietokoneisiin ja digitaalisiin menetel-

miin humanistisessa tutkimuksessa sekä niiden kokeilevana tutkimuskohteena (ex-

plorative laboratory) toimimiseen ja hyödyntämiseen. Teknologiat halutaan nähdä 

laajemmin kuin ainoastaan tutkimuksen välineinä, ja tutkimuksellista tarkastelua 

on haluttu avartaa tekstistä, joka on humanities computing -alan perinteinen tutki-

muksen kohde, myös muihin medioihin. (Svensson 2009.) Vuonna 2002 perustettu 

kansainvälinen kattojärjestö Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO 

s.a.) määrittelee tavoitteensa hyvin yleisluontoisesti:  

[--]goals are to promote and support digital research and teaching across arts 

and humanities disciplines, drawing together humanists engaged in digital and 

                                                        
54 Esimerkiksi julkaisukanavia on vielä vähän (ks. esim. ADHO s.a.)  
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computer-assisted research, teaching, creation, dissemination, and beyond, in 

all areas reflected by its diverse membership. 

DH:n kehittyvää luonnetta kuvaavat tieteen sisällä käytävät keskustelut ja väittelyt 

siitä, mitä DH alana on ja mitä se tutkii. Jopa tieteenalan relevanttiudesta polemi-

soidaan: onko teknologioita ja digitaalisia menetelmiä eri tavoin hyödyntävän ja 

niitä tutkivan eri humanististen tieteiden rajat ylittävä tiede itsenäisenä tieteenä tar-

peen? DH:n esiintulo ei ole tapahtunut ilman jännitteitä suhteessa sen edeltäjään, 

humanities computing -tutkimukseen. (Svensson 2009.)  

Suomeen DH on eri tavoin suomennettuna rantautunut hiljalleen (ks. Suomen 

tilanteesta tarkemmin Haverinen & Suominen 2015). Ensimmäinen professuuri pe-

rustettiin vuonna 2014 Helsingin yliopistoon (Helsingin yliopisto s.a), ja perusta-

misesta kertovan tiedotteen mukaan ala keskittyy kieliteknologioiden hyödyntämi-

seen.55 Kuvaus myötäilee siis perinteistä, tekstiorientoitunutta humanities compu-

ting -tutkimusmallia. Vuonna 2015 Suomen Akatemian DH-alaan liittyvässä Aka-

temiaohjelmassa tieteenala kuvataan seuraavasti (Suomen Akatemia 2015): 

Digitaaliset ihmistieteet (engl. Digital humanities) on käsite, jolla viitataan uu-

den teknologian hyödyntämiseen humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä 

tutkimuksessa. Digitaaliset ihmistieteet -akatemiaohjelman alueeseen kuuluvat 

erilaiset uudet menetelmät ja tekniikat, joissa digitaalista teknologiaa ja mo-

dernin datatieteen menetelmiä hyödynnetään humanististen ja yhteiskuntatie-

teellisten aineistojen keruussa, hallinnassa ja analyysissä. [--] Tutkimuksen ke-

hittäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä, johon osallistuvat alan tutkijoi-

den lisäksi teknologioiden asiantuntijat, muistiorganisaatioiden (kirjastot, ar-

kistot) edustajat, ja tietokantojen ylläpitäjät ja kehittäjät. Ohjelmaan kuuluu 

myös digitalisaatiokehityksen tarkastelu kulttuurisena ja yhteiskunnallisena il-

miönä. 

Kansainvälisessä arkeologiassa DH on vain vähän esillä (ks. arkeologiassa esim. 

Huggett 2012a, Watrall 2012, 2015), vaikka DH-aihepiiriä onkin toisinaan käsitelty 

arkeologian kansainvälisissä konferensseissa. 56  Esimerkiksi Huggettin mukaan 

                                                        
55 Lähteen mukaan koulutusohjelma on hyödyntää erityisesti kieliteknologioita ja niiden analyysin eri-
laisia digitaalisia aineistoja kuten kirjat, sanomalehdet ja internetissä käydyt keskustelut. (Helsingin yli-
opisto s.a.) Vuodesta 2013 on ollut myös DH -alan seminaareja ja Digital Humanities Google Group -
ryhmä. Yhteyshenkilö Helsingin yliopisto dosentti Jessica Parland von Essen, Brages Pressarkivet. Ks. 
Haverinen & Suominen (2015) tieteenalan kehityksestä. 
56 Day of Digital Humanities (CAA 2012). URI: http://archive.artsrn.ualberta.ca/Day-of-DH-2012/. 
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(2012a) digitaalisten humanististen tieteiden ja arkeologian välinen keskusteluyh-

teys puuttuu lähes kokonaan, ja sen rakentaminen olisi toivottavaa. Keskustelu eri 

tieteiden välillä saa usein väittelyllisiä piirteitä liittyen siihen, tuoko tietty tieteenala 

DH-tutkimukseen jotain merkityksellistä. Debatin asemasta tarvittaisiin enemmän 

yhteen hiileen puhaltamista.57 Watrall (2012) epäilee, että arkeologit eivät edes ole 

tietoisia DH:sta.  

Tämän tutkimuksen roolia suhteessa DH:n kansainväliseen tutkimuskenttään 

ja sen polveilevaan keskusteluun on vaikea määritellä, koska DH-käsitteen määrit-

telystä ei olla yhtä mieltä edes suuntauksen sisällä. Vuonna 2013 olen määritellyt 

silloiseen ymmärrykseeni perustuen (Oikarinen 2013: 49–50): 

Myös humanistisiin tieteisiin liittyy samankaltainen tutkimusotteen kehitys, 

jonka voisi suomentaa digitaalisiksi humanistisiksi tieteiksi (digital humani-

ties). [--] Tutkimuksessani jaan sen käytännöllisemmästä ja paikallisemmasta 

näkökulmasta myös ns. digitaalisten humanististen tieteiden alalla esitetyn nä-

kemyksen, eli etsin [mieluummin] ratkaisuja ”ruohonjuuritason tutkimus- tai 

käytännön ongelmiin” ja uusia lähestymistapoja arkeologiseen dataan tekno-

logioiden ja tietojenkäsittelyn kautta. Näin, vaikka erityisesti kansainvälisesti 

näkyvissä on edellä kuvattu digitaaliseen dataan liittyvä e-infrastruktuurien 

kehitys, jossa tavoitteena ovat verkottuneet infrastruktuurien luominen ja ha-

jautuneiden käyttäjien välinen yhteistyö sekä tietovarantojen tai datan jakami-

nen (Dunn & Blanke 2009). 

Dunn ja Blanke (2009) toteavat, että heidän kokemuksensa mukaan tutkijat mie-

luummin tutkivat käytännöistä kumpuavia (practice-lead) tutkimusongelmia ja et-

sivät niihin uusia digitaalisia tutkimusnäkökulmia sen asemasta, että tarkasteltaisiin 

esimerkiksi sitä, mitä digitaaliset infrastruktuurit jo nykytilanteessa mahdollistavat 

tutkimukselle. Tämän tutkimuksen idea on kummunnut praktisesta ja tieteen sisäi-

sestä tarpeesta kuten tutkijoilla yleensä (Dunn & Blanke 2009), mutta tutkimuksen 

teon aikana tarkastelu on laajentunut ja painottunut lopulliseen tutkimuskohteeseen, 

josta siis Dunnin ja Blanken (2009) mukaan on vaikea saada tutkijoita kiinnostu-

maan. 

 Mahdolliseksi syyksi kiinnostumattomuuteen Dunn ja Blanke (2009) nimeä-

vät yhteisten tavoitteiden puuttumisen eri tieteenalojen edustajilta. Toinen syy voi 

                                                        
57 Huggett (2012a) käsittelee artikkelissaan paikkatietojärjestelmiä hyödyntävän arkeologian, humanis-
tisen maantieteen ja DH:n suhdetta.  
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liittyä e-tieteen hämärään ja geneeriseen määritelmään, johon liittyy uusien tutki-

musmahdollisuuksien luominen. Esimerkiksi humanistisissa tieteissä filosofisen 

väittelyn mahdollistaminen on luonnollisesti tyystin eri asia kuin arkeologisen tut-

kimuksen mahdollistaminen. (Dunn & Blanke 2009.) Edellä kuvattuja syitä voi pi-

tää todennäköisinä.  

DH:n tutkimusalat näyttävät juontuvan tutkimuksen ruohonjuuritason digitaa-

lisuuteen liittyvistä erityiskysymyksistä ja ulottuvan aina digitaaliseen kuraatioon 

sekä laajoihin infrastruktuuriprojekteihin ja niiden kehittämiseen asti (esim. Dunn 

& Blanke 2009, Svensson 2009). Tämän tutkimuksen näkökulmasta e-tieteen ta-

voitteet ja digitalisaation mahdollisuudet limittyvätkin digitaalisten ihmistieteiden 

alojen tutkimustavoitteiden kanssa – eroa niiden välillä on vaikea nähdä.  

Suomenkin arkeologiassa DH on toistaiseksi ollut vain vähän esillä. Tämä joh-

tunee DH:n yhteydessä esiteltyjen aihepiirien näyttäytymisestä kieliteknologia- ja 

tutkimuspainotteisina. On myös mahdollista, että digitaalisten humanististen tietei-

den ja e-tieteen ”kieli” (käsitteet ja muotoilut) ei ole tuttu arkeologeille (esim. Kil-

bride 2006: 1–2). Digitaalisten kysymysten, digitalisaation tai esimerkiksi infra-

struktuurien tutkimisen ja pohtimisen voidaan myös (oikeutetusti) ajatella vievän 

aikaa ja resursseja puhtaasti arkeologisilta tutkimusintresseiltä. Tutkimustyön ulot-

tuminen digitaalisille alueille vaatii myös nykyistä enemmän osaamista ja työkaluja, 

jotka luovat mahdollisuudet toteuttaa digitaalisuutta arkeologisessa tutkimuksessa.  

Tuoreessa suomalaisessa artikkelissa kuvataan DH digitaalisen kulttuurin tie-

teenalan näkökulmasta (Haverinen & Suominen 2015, ks. digitaalinen kulttuuri 

Suominen 2012). Haverisen ja Suomisen (2015) mukaan tieteenalan synty liittyy 

uuden, soveltavan tieteen tarpeeseen, mutta heidänkään mukaansa DH:n luonnetta 

ei ole helppo yksilöidä verrattaessa sitä muihin sähköistymiseen liittyviin tieteen-

aloihin. Haverinen ja Suominen (2015) jaottelevat DH-tutkimuksen sen perusteella, 

onko tutkimus tekemistä ja kehittämistä painottavaa (esim. ohjelmoijat ja making 

things -käsitys) vai teoreettista ymmärrystä korostavaa. Heidän mukaansa nämä 

suuntaukset voivat myös realisoitua samassa tutkimuksessa (Haverinen & Suomi-

nen 2015):  

[--]toinen suuntauksista korostaa ohjelmointia ja muuta tuotannollista teke-

mistä (eng. making things), toinen taas laajempaa ymmärrystä digitalisoitu-

neesta kulttuurista (eng. theorizing things). [--] Näiden kahden välinen suhde 

riippuu myös olennaisesti siitä, käytetäänkö digitaalista teknologiaa instru-

mentaalisesti, eli välineellisyyttä korostaen, vai painottuuko tutkimus itsessään 

digitaalisen teknologian tutkimukseen (kohdesuhde). 
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Luokittelun kannalta on siis merkityksellistä, nähdäänkö teknologia tutkimuksen 

kohteena vai välineenä, toisin sanoen pyritäänkö teknologiaa ymmärtämään ja ke-

hittämään vai saamaan uusia tutkimustuloksia sen avulla. (Haverinen & Suominen 

2015.) Tässä tutkimuksessa yhdistyvät ymmärtämisen painotus (kohdesuhde) ja te-

kemistä ja kehittämistä painottava välinesuhde (instrumentaalinen suhde). Näistä 

jälkimmäinen jää tosin vähemmälle painoarvolle. Tutkimus kohdistuu paitsi glo-

baaliin ja lokaaliin digitalisaatioon ilmiöinä ja kehityskulkuina myös ohjeisiin, da-

taan, teknologioihin ja apuvälineisiin, joten tutkimus luo pohjaa myös instrumen-

taaliselle ja käsitteelliselle kehittämiselle. Arkeologisen kehitystyön näkökulmasta 

instrumentaalisuuteen ja making things -ajatteluun liittyy aina ilmiökentän laaja 

ymmärtäminen ja käyttäjätarpeiden huomioonottaminen teknologioita suunnitelta-

essa. Haverinen ja Suominen (2015) määrittelevät DH-tutkimuksen alaksi, jossa 

humanistiset näkökulmat ja tietojenkäsittely yhdistyvät. He kirjoittavat:  

[--] yhteistä digihumanisteille on kuitenkin halu (ja taito) etsiä tietoa ja toteut-

taa tutkimuksia digitaalisen teknologian avulla paremmin, laajemmin ja nope-

ammin kuin mitä aikaisimmilla menetelmillä tai sovelluksilla on ollut mahdol-

lista. Tällaiset pyrkimykset tuottavat runsaasti erilaisia uusia työkaluja sekä 

menetelmiä, joiden avulla humanistista tutkimusta voidaan soveltaa uusissa 

konteksteissa. (Haverinen & Suominen 2015.)  

Vaikka siitä, mitä DH voisi tarkoittaa arkeologian osalta, ei ole juuri keskusteltu, 

voinee sanoa, että arkeologiassa elää jo omanlaisensa digitaalinen humanismi. Sen 

puitteissa kehitetään ja sovelletaan uusia teknologioita ja menetelmiä esimerkiksi 

siten, että omaa toimintaa pohditaan tai analysoidaan kriittisesti. Arkeologisesta nä-

kökulmasta kehittämisen kohde voi olla varsin rajattukin; voidaan esimerkiksi sel-

vittää, kuinka uudet teknologiat edistävät tietyn muinaisjäännöksen tutkimusta. 

Kyse ei siis ole aina laajojen, aineistopohjaisten, synteesien työstämisestä (arkeolo-

giaa kohteena käyttäen esim. Bolger 2014). 

Edellä esitettyä mukaillen tämänkin tutkimuksen voi ymmärtää osana DH-

kenttää, koska humanististen tieteiden digitaalisia kysymyksiä voidaan lähestyä ja 

tutkia esimerkiksi tieteidenvälisenä tutkimuskohteena soveltaen erilaisia menetel-

miä, aineistoja ja tiedon tuottamisen tapoja. Tutkimuskohde voi olla esimerkiksi 

globaalin ja lokaalin ilmiökentän välinen suhde. Digitalisaation muutosvoima vai-

kuttaa tutkimusprosesseihin ja aineistoihin kokonaisvaltaisesti ja kontekstuaalisesti, 

mikä tulee tunnistaa myös DH-alalla. Usein DH-tutkimus vaatii yhteistyötä eri alo-

jen osaajien välillä:  
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Doing digital humanities does not necessarily mean becoming a technology 

specialist, but it does entail gaining some idea of the relevant technologies and 

exchanging expertise with technologists. Exchange is the key term: the digital 

humanities are most successful where there is a two-way collaboration between 

scholars and technologists, not where either side is merely at the service of the 

other. (University of Oxford s.a.) 

5.3 Trendit arkeologian tulevaisuuden muovaajina 

On haastavaa ennakoida digitalisoituvan arkeologian mahdollisia kehityskulkuja ja 

arkeologian digitalisaation problematiikkaa. Silti siihen tulee pyrkiä. Uudet tekno-

logiat yleistyvät nopeasti. Digitalisaatio on nouseva ilmiö sekä yleismaailmallisesti 

että Suomessa (esim. Avoin tiede ja tutkimus 2014, Hernesniemi 2010, Kangas-

punta 2015, Työ- ja elinkeinoministeriö 2015). Meneillään olevaa muutosta kuva-

taan esimerkiksi seuraavin sanoin (Suomen Akatemia 2014):  

Murrokselliset teknologiat (disruptive technologies) vaikuttavat syvällisesti ta-

louteen ja yhteiskuntaan. Vaikutuksia kohdistuu teollisuuteen, palveluihin, työ-

markkinoihin, työelämään, kulutustottumuksiin, terveyskäyttäytymiseen, osaa-

mistarpeisiin ja koulutukseen. Teknologiamurrosten hyödyntäminen edellyttää 

toimintatapojen ja instituutioiden muutosta, ja viime kädessä hyötyinä voivat 

olla kilpailukyvyn ja tuottavuuden koheneminen sekä taloudellisen kasvun no-

peutuminen. [--] On tärkeää, että institutionaaliset rakenteet eli kirjatut normit 

(mm. lainsäädäntö) sekä sosiaaliset ja kulttuuriset normit, muuttuvat vastaa-

maan ja tukemaan teknologiamurrosten aaltoja. Teknologiamurrosten hyödyn-

täminen edellyttää vaikutusten ymmärtämistä.  

Kuvauksesta on tämän tutkimuksen näkökulmasta tärkeää poimia maininta muu-

toksen tukemisesta eli kehityksen mahdollistamisesta instituutioissa ja ”kaikki-

alla”.58 Kuvaus heijastanee Suomen yleistilannetta. Yrityssektorillakin on todettu, 

että Suomi ei ole digitalisaation hyödyntämisen edelläkävijämaa. Suomella on hy-

vät ja eräiden käsitysten mukaan jopa maailman parhaat (Digile Oy ym. 2015, 5) 

edellytykset toimia digitalisaation pioneerina, mutta digitalisaatiota ei tällä hetkellä 

                                                        
58 ”Esimerkkejä murroksellisista teknologioista ovat digitalisaatioon liittyen mobiili- ja pilviteknologiat, 
tietotyön automaatio, asioiden internet, big data analytiikka, robotiikka, 3D-tulostus, paikkatieto. Li-
säksi nano- ja bioteknologia, kehittyneet materiaalit sekä uudet energiateknologiat [--]” (Suomen Aka-
temia 2014: 1). 
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osata hyödyntää (Liikenne- ja viestintäministeriö 2014). Viimeisimpienkin arvioi-

den mukaan Suomen potentiaali on maailman kärkitasoa (hopeasija), mutta ole-

massa olevia teknisiä lähtökohtia ei osata hyödyntää tarpeeksi hyvin (Digile Oy ym. 

2015). Visioita uusista teknologioista ja uhkakuvistakin käytetään Suomessa pää-

töksenteon tukena (Kauppinen 2014), mutta koska kehityksestä ei ole täsmenty-

nyttä kuvaa, liikutaan keskustelussa usein mielipiteiden tasolla.  

Kuten Suomen Akatemian linjauksissakin esitetään, tulee mahdollisuuksia ar-

keologian digitalisaatioon edistää mutta ei pakonomaisesti. Instituutioiden muka-

naolo ja johtotähden asemassa toimiminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta myös ar-

keologeilta vaaditaan halua ja tahtotilaa. Suomalaisen arkeologian hieman jälkiju-

nainen tilanne on siis verrattavissa yleiseen suomalaiseen tilaan. 

Digitalisaatiota ei tule nähdä eristyneenä ilmiönä, vaan se kietoutuu globaalei-

hin kehityskulkuihin (ks. luku 2.2), joita voidaan tarkastella ja ennakoida yleismaa-

ilmallisten trendien valossa. Gartnerin (2014a, 2015) mukaan merkittävimpiä stra-

tegisia teknologiatrendejä ovat (1) todellisen ja virtuaalisen maailman yhteensulau-

tuminen (laskentatehon kulkeminen kaikkialla käyttäjien mukana, esineiden inter-

net, 3D-tulostus), (2) keinoälyn kokonaisvaltainen hyödyntäminen (analytiikan läs-

näolo kaikkialla, kontekstirikkaat järjestelmät ja älykkäät koneet) ja (3) uudenlai-

sen informaatioteknologisen todellisuuden kehittyminen (pilvilaskenta, ohjelmalli-

sesti määritellyt sovellukset ja infrastruktuurit, skaalautuvat ympäristöt ja kyber-

turvallisuuden korostuminen). Teknisluonteiset käsitteet on seuraavassa luettelossa 

esitetty alkuperäiskielellä, koska niistä kaikille ei ole olemassa vakiintuneita suo-

mennoksia (Gartner 2014a, 2015).  

1. Merging the Real World and the Virtual World: 

Computing Everywhere 

The Internet of Things 

3D Printing 

2. Intelligence Everywhere:  

Advanced, Pervasive and Invisible Analytics  

Context-Rich Systems 

Smart Machines  

3. The New IT Reality Emerges: 

Cloud/Client Computing 

Software-Defined Applications and Infrastructure 
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Web-Scale IT  

Risk-Based Security and Self-protection 

Suomalaisesta näkökulmasta edellisiin voisi lisätä myös 3D-internetin ja siihen liit-

tyvät teknologiat, joiden läpimurron on arvioitu tapahtuvan lähivuosina (esim. 

avoimen lähdekoodin 3D-Internetalusta RealXtend [2015]). Gartnerin näkemysten 

kanssa yhteneviä teemoja esiintyy suomalaisissa raporteissa ja strategisten paino-

alojen kuvauksissa (Kangaspunta 2014, Suomen Akatemia 2014, 2015). 

Osa edellä kuvatuista ilmiöistä on jo realisoitunut, mutta niiden merkityksen 

ennakoidaan entisestään kasvavan. Esimerkiksi laskentatehon kulkeminen käyttä-

jien mukana (computing everywhere) liittyy mobiililaitteiden painoarvon kasvuun. 

Siksi tutkimus- ja kehitystyössä on keskityttävä sekä näiden laitteiden kehitykseen 

että liikkuvien käyttäjien erilaisiin konteksteihin ja niiden tunnistamiseen. (Gartner 

2014a, 2015.) 

Esineiden internet (the internet of things) liittyy esimerkiksi sulautettujen sen-

soriteknologioiden kehitykseen ja älykkäiden koneiden keskinäiseen vuorovaiku-

tukseen, kasvaviin datavirtoihin ja niihin liittyviin palveluihin. 3D-tulostuksen en-

nakoidaan yleistyvän radikaalisti erityisesti teollisessa käytössä seuraavan kolmen 

vuoden aikana, kun tulostinlaitteet halpenevat. Uusien järjestelmien myötä data-

analyysin merkitys (advanced, pervasive and invisible analytics) ja hyödyntäminen 

lisääntyvät. Tämä koskee erityisesti liike-elämää, jolle valtavien datamassojen hyö-

dyntäminen ja harkittu tulkinta (esim. nk. suuret kysymykset, big questions) ovat 

tärkeitä. Kontekstiltaan rikkaat järjestelmät (context-rich systems) ja niihin liittyvät 

analytiikkavälineet hyödyntävät kerättyä dataa siihen, että ne kykenevät reagoi-

maan itseohjautuvasti ympäristössään tapahtuneisiin muutoksiin ja vastaamaan dy-

naamisesti käyttäjiensä tarpeisiin. (Gartner 2014a, 2015.) 

Erilaisten älykkäiden koneiden (smart machines) ennakoidaan yleistyvän ja ke-

hittyvän. Jo tällä hetkellä on olemassa itseohjautuvia kulkuneuvoja, edistyneitä ro-

botteja ja virtual personal assistant -tyyppisiä ohjelmistoja. On sanottu, että älyk-

käiden koneiden aikakausi tulee olemaan kaikista murroksellisin IT:n historiassa. 

Pilvilaskennan ja pilvipohjaisten palveluiden (cloud/client computing, Web-scale 

IT) tarjonta ja käyttö tulevat lisääntymään kaikilla laitealustoilla. Tämä tulee näky-

mään esimerkiksi palveluina ostettavien ohjelmistojen (software as service) käytön 

kasvuna ja datan arkistointitilan hankinnassa. (Gartner 2014a, 2015.) 

Ketterän ohjelmistokehityksen ja avoimen lähdekoodin hyödyntämisen (soft-

ware-defined applications and infrastructure) ennakoidaan lisääntyvän organisaa-
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tioiden sisäisessä ohjelmistotyössä. Tämä mahdollistaa joustavan työskentelyn di-

gitaalisessa liike-elämässä – ja johtaa toisaalta kasvavaan ohjelmistotyön tarpee-

seen. Web-pohjaisten ohjelmistojen ja infrastruktuurien painoarvon ennakoidaan 

edelleen kasvavan. Lisäksi digitaaliseen tulevaisuuteen liittyy tietoturvan kasvava 

merkitys ja uudet uhkakuvat (risk-based security and self-protection), jotka kohdis-

tuvat sekä yhteiskuntaan että yksilöiden henkilökohtaiseen dataan. (Gartner 2014a, 

2015.)  

Ennakoitujen ilmiöiden, kuten pilvipalvelujen käytön sekä infrastrukturoitumi-

sen, voi uskoa yleistyvän arkeologiassakin. Jää nähtäväksi, kasvaako ohjelmointi-

osaamisen tarve liike-elämän tavoin tieteen saralla – ja sitä kautta myös arkeologi-

assa.  

Edellä on kuvattu strategisia digitalisaatioon liittyviä trendejä. Niistä poiketen 

megatrendit vaikuttavat muutosilmiöinä kaikkialla maailmassa pitkälle tulevaisuu-

teen ja tyypillisesti yli strategisten trendianalyysien rajojen (Ernst & Young Global 

Ltd [EY] 2015). Edellä käsiteltyjen ilmiöiden tavoin megatrenditkin kiertyvät usein 

toisiinsa. Megatrendejä kartoittavat erilaiset tahot, usein organisaatioiden, yritysten 

ja johdon tarpeisiin. Kun tarkastellaan näitä selvityksiä (Ernst & Young Global Ltd 

2015, Hay Group 2014a, 2014b, Oxford Economics 2011), voidaan niissä toistu-

vien mainintojen perusteella muodostaa kokonaiskuva tilanteesta.  

On huomattava, että megatrendejä koskevat kuvaukset ovat lähinnä liikkeen-

johdon tarkoituksiin luotuja, mikä väistämättä heijastuu niiden sisältöihin. Enna-

kointien aikajänteet ovat jopa vuosikymmenten mittaisia, mutta esimerkiksi tekno-

logiset muutokset voivat joskus tapahtua paljon ennakoitua nopeammin. Megatren-

deihin liittyvät aihepiirit toistuvat myös suomalaisen tutkimuksen strategisissa pai-

noalojen kuvauksissa, joskaan niihin ei yleensä liitetä megatrendin käsitettä. 

Toteutuessaan ennakoidut trendit vaikuttavat pitkällä aikavälillä arkeologiseen 

työhön, mutta ajattelun kautta myös ihmisten asenteisiin ja ajatusmaailmoihin. Seu-

raavassa osuudessa kuvaillut megatrendit omaavat liittymäpintoja globalisaatioon 

(globalization 2.0 [Hay Group 2014a, 2014b]), ympäristökriiseihin ja -resursseihin 

([EY2015, Hay Group 2014a, 2014b]), individualismiin ja arvojen moninaisuuteen 

[Hay Group 2014a, 2014b], digitaaliseen tulevaisuuteen (digital future [EY2015], 

digital era [Hay Group 2014a, 2014b]), demografiseen eli väestöllisiin muutoksiin 

[Hay Group 2014a, 2014b], teknologiseen konvergenssiin eli lähentymiseen [Hay 

Group 2014a, 2014b], yrittäjyyden kasvuun, globaaliin ”markkinapaikkaan”, ur-

baaniin maailmaan ja uudenlaiseen terveyteen (EY 2015).  

Edellä mainittujen trendikuvausten lisäksi on julkaistu kuvauksia digitaalisuu-

teen painottuvista megatrendeistä (Oxford Economics 2011). Niitä ovat työelämän 
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digitalisoituminen, työvälineiden ja työn muuttuminen, työn paikkariippumatto-

muus, erilaisten digitaalisten sukupolvien roolit työelämässä ja näiden roolien huo-

mioimisen tarve. Muutoksen hyväksyntä on yksi menestyksen salaisuuksista, joten 

muutoksista ja uusista teknologioista tulee tiedottaa, ja niiden tiimoilta tulee järjes-

tää koulutusta. Tiedon (knowledge) rooli aineettomana pääomana korostuu. Erityi-

sesti johtajien ja päättäjien tulee ymmärtää kompleksisten teknologioiden potenti-

aali ja välittää tietoa avautuvista mahdollisuuksia sekä liike-elämässä että tutki-

muksessa. Epävarmuuden sietokyvyn sekä elinikäisen oppimisen ja verkostoitumi-

sen tarve tulee kasvamaan. (Hay & Group 2015b.)  

Digitaalisina megatrendien kautta on arvioitu teknologian muuttuvaa ja muut-

tavaa roolia. Digitaalinen muutos muuttaa arvonluontia ja liiketoimintaa. Murrok-

selliset ja älykkäät teknologiat tunkeutuvat kaikkialle. Digitaalinen asiakkuus eli 

asiakkuuden ja asioinnin muuttuminen virtuaaliseksi ja sitä myötä jo aiemmin mai-

nitut työtapojen ja -ympäristöjen muutokset tulevat olemaan huomattavassa ase-

massa. Robotiikat ja digitaalisuus täydentävät tai jopa korvaavat ihmiset työnteki-

jöitä, minkä lisäksi erilaiset kyberuhkat lisääntyvät. (Oxford Economics 2011.) 

Ohjelmistojen osalta ennakoidaan, että pilvilaskenta ja -palvelut vakiintuvat ja 

arkipäiväistyvät. Data-analytiikasta tulee tärkeä päätöksenteon väline, joskin datan 

tulkinnassa tulee harjoittaa suurta varovaisuutta väärien tai liian pitkälle menevien 

tulkintojen ehkäisemiseksi. Sosiaalinen media ja siihen pohjautuvat yhteistyömuo-

dot ovat tulevaisuuden vaikuttavia tekijöitä. Palvelut ja työkäytännöt muuttuvat di-

gitaalisiksi, ja ehkä hajaantuvat jopa kulttuurien väliseksi. Tulevaisuudessa tarvi-

taan siis sekä ymmärrettävää dataa että kulttuurienvälistä ymmärrystä. Digitaali-

suus ja maantieteellisesti hajaantuneet työmuodot lisäävät ihmisiin, työkäytäntöi-

hin ja dataan liittyvän läpinäkyvyyden tarvetta. Toisaalta samalla joudutaan myös 

oppimaan luottamaan digitaalisten teknologioiden toimivuuteen sekä virtuaalisiin 

työtiloihin. (Oxford Economics 2011.) Esimerkiksi dataan halutaan päästä milloin 

ja mistä päin tahansa (EY 2015). 

Globalisaation on sanottu johtavan maailman pienenemiseen, ja sen myötä eri-

laiset signaalit leviävät globaaleina vaikutusaaltoina entistä nopeammin. Globali-

saatio luo mahdollisuuksia, mutta se tuo mukanaan myös ristiriitoja ja jännitteitä. 

Yleisellä tasolla voi sanoa, että globalisaation myötä mahdollisuudet staattisuuteen 

vähenevät, yksilöille ominaiset piirteet (idiosynkraattisuus) korostuvat ja erilaiset 

uhkat kasvavat sekä globalisoituvat (Hay Group 2014a, 2014b, Oxford Economics 

2011: 11). Hay Groupin (2014a) mukaan samalla, kun globaalit pitkän ajan tavoit-

teet ja strategiat ovat nousseet tärkeiksi, painottuu myös paikallisen monimuotoi-

suuden huomioiminen sekä jännitteisen ja kasvavan paikallisen kilpailun merkitys 
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suhteessa globaaleihin tavoitteisin. Hay Group (2014b) toteaakin globalisaatiosta 

seuraavasti (Globalisaatio 2.0:lla viitataan muun muassa Aasian merkityksen kas-

vuun):  

A single, centralized strategy will no longer cut it in the world of globalization 

2.0. The need to embrace diversity – in all its forms – is greater than ever. 

‘Think global, act local’ has never been more apt. 

Yritysten toiminnan kannalta tämä tarkoittaa, että päätöksenteossa täytyy edistää ja 

tukea paikallista osallistuvuutta (alhaalta ylöspäin suuntautuvaa, jatkuvaa vuoro-

vaikusta). Toiminnan on oltava nopeaa ja mukautuvaa (ketterää). On luotava mo-

nikulttuurisia, usein virtuaalisia työryhmiä sekä kannustettava kulttuurienväliseen 

yhteistyöhön, unohtamatta kuitenkaan maan sisäistä koordinointia ja yhteistyötä 

(esim. Hay Group 2014a).  

Myös digitalisoituvassa arkeologiassa tulee edetä kannustuksen, edellytysten 

luomisen ja yhteistyön kautta. Virtuaaliset arkeologiset työtilat ja niiden toimivuu-

teen luottaminen ovat tulevaisuuden arkipäivää. Tämä liittyy kehityskulkuna tutki-

juuteen digitaalisissa työympäristöissä sekä erilaisten digitaalisten sukupolvien rin-

nakkaiseloon.  

Tieteenharjoittamisen maailmassa kulttuurienvälinen yhteistyö ja kansainväli-

syys ovat jo arkipäivää. Silti digitaalisessa tutkijuudessa ja digitaalisissa työympä-

ristöissä esimerkiksi dataan liittyy uudenlaisia ymmärtämisen, kontekstualisoinnin 

ja standardoinnin vaatimuksia, ja uudet viestintävälineet lisäävät nopeita vuorovai-

kutuksen mahdollisuuksia. Tähän liittyvää aineistojen ja työkäytäntöjen sekä tutki-

muksen läpinäkyvyyttä korostetaan megatrendien kuvauksissakin työelämän tar-

peiden näkökulmasta, joka liittää läpinäkyvyyden luotettavuuteen (esim. Hay 

Group 2014a). Maailma siis pienenee, ja uudet vaikutukset näkyvät entistä nope-

ammin eri puolella maailmaa. 

Lausahdus ”Think global, act local” on muokattu historiallisen ajan arkeolo-

gian tarpeisiin muotoon ”Think globally, dig locally” (Orser 1996: 183–204). Tämä 

periaate on lähtökohtaisesti kaikille arkeologeille tuttu ja arkeologisen tutkimuksen 

näkökulmasta myös ilmeinen. Samaa lokaalin ja globaalin suhdetta tulee soveltaa 

digitalisoituvan maailman kaivausprosesseissa sekä esimerkiksi aineiston tuotan-

nossa ja organisoinnissa. Vaikka arkeologia ei ole digitalisaation edelläkävijä, tulee 

tieteenalan sen lähtökohtaisten erityispiirteiden vuoksi seurata globalisaation 

yleistä ajattelutapaa, jotta digitalisaation mahdollisuudet avautuvat (artikkelit I & 

II). Perinteisiä rajoja ja ajattelumalleja joudutaan täten purkamaan. Myös ajattelua 

täytyy skaalata ja kontekstualisoida aiemmasta poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi 
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digitaalisten infrastruktuuriprojektien näkökulmasta standardit toimivat huonosti, 

jos ne eivät tue lokaalia monimuotoisuutta (artikkeli II). Arkeologiassa digitalisaa-

tio luo uusia mahdollisuuksia ”think globally, dig locally”-tutkimusteemaan. 

Megatrendien kuvauksissa todetaan, että globalisaatio ja digitalisaatio edellyt-

tävät uudenlaista ajattelua, laajempaa osaamista ja yhteistyötä. Nämä alueet eivät 

liity ainoastaan uusiin teknologioihin vaan myös siihen, että muutosta täytyy kyetä 

ymmärtämään. Tarvitaan siis yhteistyökykyisiä, käsitteellisiä ja kontekstuaalisia 

ajattelijoita. (Hay Group 2014a.) Kehityskulkuja täytyy seurata monitasoisesti ja 

kontekstuaalisesti, mikä liittyy myös tämän tutkimuksen tekemiseen ja arkeologian 

digitalisaation ilmiön hahmottamiseen. Tätä työtä ei liikkeenjohdonkaan näkökul-

masta voi tehdä pelkästään tiettyä erikoisalaa koskien, vaan tarvitaan yhteistoimin-

taa. 

Trendikuvauksissa tuodaan painokkaasti esille se, että yksintoimivien johtajien 

aika on ohi. (Hay Group 2014a.) Arkeologiassa tämä ilmentyy muun muassa kan-

sainvälisten infrastruktuurien suunnittelussa ja kehitystyössä sekä pohdittaessa uu-

sia tutkimusmahdollisuuksia ja ratkottaessa haasteita, jotka vaativat monialaista 

osaamista. Laaja-alaisuuden edellytys liittyy arkeologian digitalisaation siten, että 

on tunnistettava erilaisten teknologioiden luomat mahdollisuudet prosesseissa, tut-

kimuksessa ja infrastruktuurien kehityksessä, vaikka teknologioita ei vielä osattai-

sikaan hyödyntää (ks. yleisesti aiheesta Hay Group 2014a).  

Trendianalyyseissä ennakoidaan yleisesti individualismin ja valinnanvapauden 

sekä yksilöllisten arvojen korostuvan globalisaation myötä. Näiden kehityssuun-

tien voidaan nähdä aiheuttavan tulevaisuudessa ristiriitatilanteita liittyen esimer-

kiksi kulttuurienvälisyyteen, yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen. Yksilökeskeisyys 

vaikuttaa ajatteluun ja ihmisiin laajasti työelämässä. Se on siis yksi kohdattavista 

haasteista samoin kuin hyperinformoidut ihmiset ja kriittisyyden kasvu. (Hay & 

Group 2014a.) 

Valinnanvapaus liitetään mielleyhtymätasolla yleensä tavoiteltaviin asioihin, 

mutta voidaan kysyä, tuoko valinnanvapaus onnellisuutta, kun hyperinformoidut 

kuluttajat voivat tehdä (joutuvat tekemään) valintoja valtavista tuotevalikoimista. 

Valinnanvapauden paradoksi (paradox of choice, Schwartz 2004) pohjautuu ja yh-

distetään yleensä kuluttajakäyttäytymiseen. Termillä kuvataan sitä, että ihmiset 

(kuluttajat) tuntevat valinnanvapauden (tuotevalikoiman) kasvaessa itsensä onnet-

tomammiksi kuin aiemmin. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta paradoksaalisuus liittyy esimerkiksi siihen, 

että informaatiota ja dataa on saatavilla valtavia määriä, mutta tämä johtaa myös 
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tutkittavan, sulatettavan ja tulkittavan materiaalin radikaaliin kasvuun. Tulevaisuu-

dessa korostuu entisestään se, että on tiedettävä tarkoin mitä etsii ja osattava esittää 

oikeita kysymyksiä. Toisaalta aineistojen ja uusien, esimerkiksi analysointia edis-

tävien, välineiden avulla pitäisi pystyä tuottamaan vastauksia, joihin ei ennen ollut 

pääsyä. Kysymys on siis myös suunnittelullisesta haasteesta.  

Arkeologian digitalisoituminen on siis pitkällä aikavälillä väistämätöntä. Voi-

daan perustellusti ennakoida, että esimerkiksi henkilökohtaisten tietokoneiden mer-

kityksen väheneminen sekä mobiililaitteiden ja pilvipalvelujen yleistyminen hei-

jastunee, tavalla tai toisella, myös arkeologiseen kaivaustyöhön. Kaivauskohtaisten 

digitaalisten infrastruktuurien ja erilaisten kansallisten ja kansainvälisten infra-

struktuurien merkitys kasvaa, ja niille muodostaa pohjan jo tänä päivänä lisääntyvä 

kaivauksien digitaalissyntyinen dokumentointi. 

Digitaalisuutta hyödyntävien projektien määrä kasvaa koko ajan. Tästä eräs 

esimerkki on Australiassa (Pettersen ym. 2008) kehitetty (työnimeltään) ”mini-

data-grid”, joka on järjestelmä digitaalissyntyisten aineistojen tallentamista ja vi-

suaalista tarkastelua varten. Se mahdollistaa löytöjen sijaintitiedon esittämisen 3D-

muodossa suhteessa niiden löytökerroksiin. Järjestelmän käyttöliittymä sisältää 

myös löytöpaikkojen karttasijaintia kuvaavan 2D-visualisointinäkymän, joka poh-

jautuu sekä tietokantaan tallennettuun informaatioon että Google Maps -datan hyö-

dyntämiseen.  

Arkeologisten digitaalisten infrastruktuurien kehitys ja kaivausten digitalisaa-

tio liittyvät yleisesti globaaleihin trendeihin, mutta arkeologisten edellytysten ja 

mahdollisuuksien pohjalta. Ohjelmistojen web-pohjaisuus ja web-käyttöliittymät 

yleistynevät edelleen, ja niiden alla vaikuttavat erilaiset digitaaliset infrastruktuurit. 

Australiassa on FAIMS-infrastruktuuriprojektin yhteydessä ennakoitu (Ross ym. 

2013: 107–117), että mobiililaitteiden käyttö ja mobiilisovellukset, avoimen lähde-

koodin ohjelmistot, nk. tietojärjestelmäekosysteemit, online-arkistot ja aineistojen 

julkaisuun tarkoitetut järjestelmät muodostavat hedelmällisen maaperän arkeologi-

sen informaation keräämiselle ja hallinnalle. Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuk-

sia myös erilaisten katastrofien keskellä tehtävään muinaisjäännösten digitaaliseen 

dokumentointiin sekä kohteiden digitaaliseen säilyttämiseen ja tutkimukseen, 

vaikka digitalisoitujen kohteiden autenttisuus ei olekaan täysin ongelmatonta.  

Globaalia arvonluontia ajatellen sivistystieteet kuten arkeologia joutuvat to-

dennäköisesti sen eteen, että tieteenalan merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta täy-

tyy tuoda esille ja luoda, jos ei rahassa mitattavaa niin esimerkiksi sivistyksellistä, 

hyvinvointia menneisyyden tuntemisen ja menneisyyttä koskevaan tietoon pääsyn 

kautta. Tämä tulee nostamaan kysymyksiä siitä, kenelle ja kuinka laajasti aineistot 
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ovat avoimia. Uusia teknologioita ja digitaalissyntyisiä aineistoja hyödyntäen voi-

daan myös luoda elämyksellisyyttä (Futuristic History 2014), joka voi realisoitua 

esimerkiksi museoissa ja matkailun saralla. Elämyksellisiä teknologioita voidaan 

käyttää tutkimuksen ohessa myös opetuksessa. Digitaalissyntyisen dokumentoin-

nin mahdollisuuksiin sekä kaivausdatan määrän kasvuun ja monimuotoistumiseeen 

liittyen voidaan kysyä, miten kaikkialle tunkeutuvat älykkäät teknologiat, laskenta, 

analytiikat ja kehittyvät tiedonsiirtomahdollisuudet tulevat vaikuttamaan arkeolo-

giaan tulevaisuuteen. Mahdollistuuko esimerkiksi reaaliaikainen suurten datamas-

sojen siirto kaivauksilta aineistotietokantoihin? Tallennettavan digitaalisen datan 

tarkkuuden (resoluution) ennakoidaan edelleen kasvavan. Miten tätä kehitystä voi-

daan hyödyntää arkeologiassa? Voivatko esimerkiksi ihmisten ohjaamat ohjaamat 

robotit korvata arkeologien käsityötä? Miten aineistojen ja työkalujen käyttö, ar-

kistointi sekä julkaisu muuttuvat esimerkiksi pilvipalveluiden tarjoaman skaalautu-

vuuden myötä? Tai millaista on tulevaisuuden valinnanvapautta korostava arkeolo-

ginen tutkimus ja digitaalinen tutkijuus? 

Meneillään oleva muutoskulku toisaalta lisää datan laatua, määrää ja käyttö-

mahdollisuuksia, mutta luo myös haasteita sille, miten relevantti data tunnistetaan 

(valinnanvapauden paradoksi) ja miten sitä tulee prosessoida. Avoin pääsy arkeo-

logisiin aineistoihin, niiden käsittelymahdollisuudet, julkaisu ja infrastruktuurien 

kehitys sekä aineistoihin liittyvät monet omistusoikeudelliset ja eettiset kysymyk-

set (Colley 2015) tulevat siis olemaan yhä näkyvämmin kehityksen keskiössä.  

Arkeologiassa edellä kuvattuja digitaalisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitel-

lään usein erityisalojen kautta yleistäen. Arkeologian digitalisaatio on kehityksenä 

epätasaista, mutta se on merkittävä uusien arkeologisten aineistojen, työympäristö-

jen, tutkimus- ja työkäytäntöjen mahdollistaja ja niiden muovaaja. Digitalisaatio 

vaikuttaa myös tulkinta- ja tiedontuottamisprosessiin ja käsitykseen arkeologisen 

tieteen ja tutkijuuden luonteista. Tämä muutos yhdistettynä arkeologiseen kenttä-

tutkimuksen problematiikkaan ja kenttätyön rooliin tieteessä on konkretisoitunut 

vuosikymmenien aikana monille arkeologeille (esim. Edgeworth 2011). Teknolo-

gioistumisen erikoisalojen myötä arkeologian tieteen muutos johtaa yhä syveneviin 

pohdintoihin ja laajaan aihepiiriin, jota ei tässä voida käsitellä (ks. esim. Ch’ng ym. 

2013, Forte 2014).  
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5.4 Tutkimuksen evaluointia ja jatkotutkimusaiheita  

Tässä tutkimuksessa on tutkimuksellisesti relevantiksi ja aikaa kestäväksi tutki-

muskohteeksi nähty yksittäisten ohjelmistoratkaisujen kokeilemisen sijaan (tech-

nologies as tools -käsitys, [Huggett 2012c, artikkeli I]) pitkällä aikavälillä tarvittava 

digitaalisen aineistonhallinnan ja uudelleenkäytön kehittäminen sekä arkeologian 

digitalisaation ymmärtäminen globaalina ilmiönä (beyond tools -käsitys [Huggett 

2012c, ks. artikkeli I].  

Tutkimuksen perusteella suomalaiseen arkeologiaan, työkäytäntöihin, aineis-

toihin, kaivaukseen ja tutkimukseen yleensäkin kohdistuu lukuisia kehittämistar-

peita. Lisäksi voidaan hahmottaa monia perusteltuja tutkimuskohteita liittyen digi-

taalisaation ja sosioteknisen e-tieteen näkökulmiin. Tutkimuksen tuloksena on piir-

tynyt kuva Suomen arkeologian ja globaalin arkeologian digitalisaation välisestä 

suhteesta tieteidenvälisen käsitteellis-teoreettisen viitekehyksen kautta ja kaivausta 

eritystapauksena käyttäen. Koska tällaista työtä ei ole aiemmin tehty Suomessa, on 

kuvauksessa jouduttu pitäytymään yleisellä tasolla ja käyttämään tiettyjä painotuk-

sia. Jatkossa tässä työssä käsitellystä tutkimuskokonaisuudesta on mahdollista poi-

mia osa-alueita tutkimus- ja kehityskohteiksi.  

Aihepiiriin liittyviä kansainvälisiä kehityskohteita on löytynyt useita, joten on-

gelmana ei siis ole jatkotutkimusongelmien ja -kohteiden löytyminen, vaan niiden 

osalta esille nousee arkeologian digitalisaation haasteellisuus tutkimus- ja kehitys-

kohteena. Suomea koskien voidaan tunnistaa selkeä tarve tätä työtä laajemmalle 

arkeologian digitalisaation nykytilan kartoitukselle. Potentiaalisen jatkotutkimus-

alueen muodostavat myös erilaisiin arkeologisiin prosesseihin ja aineistoihin koh-

distuvat, laadullisetkin, tutkimukset. Lisäksi mahdollisia kehitys- ja tutkimuskoh-

teita ovat esimerkiksi praktiset digitalisointiprojektit, tietotekniset ympäristöt ja 

niiden hyödyntäminen, menetelmien kehittäminen ja tutkimus, sanastot, metadata 

ja digitaalisen aineistonhallinnan ohjeistukset. 

Edellä kuvatut alueet johdattavat tutkimustyötä kohti laajoja tutkimuskenttiä, 

jotka voivat liittyä esimerkiksi infrastrukturoitumisen kehitysmahdollisuuksiin, 

kun infrastruktuureita tarkastellaan sosioteknisinä rakenteina, sekä erityisiin arkeo-

logisiin tutkimusintresseihin. Monet digitalisaation ja digitaalisten aineistojen elin-

kaaren ulottuvuudet kiertyvät toisiinsa, joten on kyettävä ymmärtämään erilaisia 

vaikutusmekanismeja, ja myös arkeologian digitaalisen muutoksen yleistä luon-

netta täytyy tutkia. Kuvaillut aihepiirit ovat vasta tulossa arkeologian ja tieteiden-

välisen tutkimuksen kohteiksi, ja niitä voidaan lähestyä monin eri tavoin. 
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6 Loppusanat  

Digitalisaatio voi vaikuttaa uhkalta, ja sen voidaan kokea tuovan muassaan epävar-

muutta. On silti huomattava, nykyisetkin arkeologian menetelmät ovat muuttuneet 

ja kehittyneet aikojen kuluessa, ja niihin ovat ennenkin vaikuttaneet moninaiset ul-

koiset tekijät. Muutos on siis jatkuvaa, eikä arkeologian rinnakkaiselossa muiden 

tieteiden ja yleismaailmallisten kehityskulkujen kanssa ole mitään uutta. Samoin 

kuin aiemmat arkeologiaan vaikuttaneet ilmiöt myös digitalisaatio muutosvoimana 

on tiedostettava, ja sen luomia mahdollisuuksia tulee hyödyntää. Digitalisoitumi-

seen liittyvää muutosta ei voi kontrolloida, mutta sen ulkopuolelle ei kannata jäädä. 

Arkeologisten toimijoiden tulee siis pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan ja osallistu-

maan, vaikka digitalisaatio haastaakin siitä kiinnostuneet – mukaanluettuna tämän 

työn kirjoittajan.  

Tätä kirjoitettaessa digitalisaatio on valikoitunut joukkotiedotusvälineiden, 

yrityselämän ja poliittisten vaikuttajien muotitermiksi. Siitä puhutaan, siihen vedo-

taan ja sen ulkopuolelle jäämisestä maalaillaan uhkakuvia. Niin merkittävä ja kau-

askantoinen ilmiö kuin digitalisaatio onkin, on ymmärrettävä, että se ei tule jää-

mään ihmiskunnan viimeiseksi murroskaudeksi. Tulevaisuudessa digitalisoitumi-

nen ja digitaalinen aikakausi tullaan siis näkemään yhteiskunnallisen kehityksen 

jatkumon osina. Tieteenteon sisällä yleisluontoiset e-tieteeseen liitetyt tavoitteet 

voivat digitalisaation edetessä arkipäiväistyä siten, että ne toimivat digitalisoitu-

vien tieteiden luonnollisina osina ilman erityistä käsitteellistä suhdetta. Tämä kehi-

tyssuunta onkin jo nähtävissä. 

Arkeologisissa teknologiaorientoituneisiin konferensseihin osallistuu vain 

pieni osa arkeologeista, ja monet arkeologit työskentelevät instituutioissa, yrityk-

sissä ja projekteissa ilman kosketusta akateemiseen maailmaan. Tietoa siitä, miten 

uusia teknologioita, perinteisiä menetelmiä tai edellisten yhdistelyä käytetään, ei 

siis ole kootusti saatavilla. Tieteidenvälinen yhteistyö on yksi tämän päivän nouse-

vista trendeistä, ja informaation, dataan sekä IT-teknologioihin keskittyvät tieteen-

alat luovat osaamis-, näkemys- ja tutkimusmahdollisuuksia, joita voidaan ja joita 

tulisi hyödyntää arkeologisissa yhteisprojekteissa. Lisäksi arkeologisille instituuti-

oille ja alan toimijoille tulee tulevaisuudessa luoda tasapuoliset mahdollisuudet ar-

keologisten prosessien digitalisointiin. 

Nyt on oikea aika pohtia sitä, mitä digitalisaation pitäisi tarjota ja merkitä ar-

keologialle. On toivottavaa, että tulevaisuudessa arkeologiset toimijat profiloituvat 

tieteenalojen välillä ja sisällä käytävässä digitalisaatiota käsittelevässä keskuste-
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lussa. Muuten seurauksena voi olla se, että arkeologia jää muiden, pidemmällä ke-

hityskulussa olevien kulttuuriperintöalojen jalkoihin ja joudutaan toimimaan niitä 

varten laadittujen ohjeistusten ja kyseisille aloille ominaisten teknologioiden eh-

doilla. 
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Kaivausaineistojen hallinta - Excavation data
management
Tämä on erittäin lyhyt kysely, vastaamiseen menee aikaa noin minuutti. Kiitos etukäteen 
vastauksestasi!

Kyselyssä on tarkoitus selvittää, kuinka kaivausaineistoja hallitaan Suomessa (ja 
Euroopassa). Kyselyssä kartoitetaan, mitä ohjelmistoja käytetään (jos käytetään), onko 
ohjelmisto käytettävissä online-versiona ja kuinka tehokasta ohjelmiston käyttö on 
mielestäsi.Tiedot käsitellään nimettömänä, mutta on tärkeää, että kerrot, missä maassa / 
maissa kaivat.

Kyselyn tulokset saatetaan osaksi väitöskirjatutkimustani, mutta toimin myös yhteistyössä 
eurooppalaisen ARIADNE-projektin Special Group of Interest: Excavation and Monuments 
Data kanssa (http://www.ariadne-infrastructure.eu/), jossa kerätään tietoja kaivausten 
hallinnoinnista eri maissa. Kysely on muokattu vastaamaan sen eurooppalaista versiota, 
jotta tulokset ovat yhteismitallisia. Siksi johdanto ja kysymykset on esitetty myös 
englanniksi.  

This survey is designed to find out how excavation is managed in different European 
countries. We are interested in finding out what software is used (if any), whether it is used 
online and how effective you think it is. The survey is anonymous, but it is important that 
you fill in what country you excavate in. 

1. 1. Missä maassa kaivat? 1. What country do you excavate in?
Vastaa joko Suomi, tai ole hyvä ja täydennä kohtaan "other", jos vastauksesi on jotain
muuta.
Mark only one oval.

 Suomi - Finland

 Other: 

2. 2. Kuinka kaivausaineistosi tallennetaan? 2. How is you your excavation data
recorded?
Ole hyvä ja täydennä kohtaan "other", jos vastauksesi on jotain muuta.
Check all that apply.

 Paperitallenteina - paper records

 Yksittäisiin digitaalisiin tiedostoihin - individual data files

 Tietokantaan - database

 Paperille, mutta ne digitoidaan yksittäisiin tiedostoihin

 Paperille, mutta ne digitoidaan tietokantaan

 Other: 
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3. 3. Millaista aineistoa tallennat eri formaatteihin? - What data do you record in
which format?
Huom. aineistoryhmät ja jaotus pohjautuvat eurooppalaiseen kyselyyn.
Mark only one oval per row.

Paperille
- Paper

Yksittäisiin
digitaalisiin
tiedostoihin
- Individual
digital files

Tietokantaan
- Database

Paperille,
mutta ne

digitoidaan
yksittäisiin
digitaalisiin
tiedostoihin:

Paper,
digitized in
individual

files

Paperille,
mutta ne

digitoidaan
tietokantaan:

Paper,
digitized into
a database

Kontekstit -
Contexts
Löydöt / objektit
- Objects
Keramiikka -
Pottery
Spatiaalinen
(mittaus) aineisto
- Spatial data
Kartat - Plans
Kuvat -
Phototographs
Muistiinpanot -
Notes

4. Jos vastauksesi on jotain muuta, ole hyvä ja tarkenna vastauksesi alle.
 

 

 

 

 

5. 4. Onko tietokantasi relaatiotietokanta? - Is your database relational?
Mark only one oval.

 Kyllä

 Ei

 En tiedä

 En käytä tietokantaa
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6. 5. Mikä on ohjelmistosi tyyppi ? - What is the source of your software?
Mark only one oval.

 Kaupallinen tai proprietaarinen - commercial or proprietary

 Avoin lähdekoodi - open source

 Kustomoitu ohjelmisto  - bespoke

 En tiedä - do not know

 En käytä ohjelmistoa / ohjelmistoja - do not use software

7. Ole hyvä ja tarkenna vastaustasi halutessasi.
 

 

 

 

 

8. 6. Jos ohjelmistosi on kaupallinen ja / tai avoimen lähdekoodin ohjelmisto, minkä
niminen se on? - If commercial or open source, what is the name of the program?
Voit laittaa kaikkien käyttämäsi ohjelmistojesi nimet riippumatta siitä, tunnistatko yllä
olevaa määrittelyä. Voit myös määritellä tarkemmin, mihin käytät ohjelmistoja.
 

 

 

 

 

9. 7. Onko ohjelmistosi / tietokantasi käytettävä web-yhteyden välityksellä? - Is the
database web-accessible?
Mark only one oval.

 Kyllä

 Ei

 En tiedä

 En käytä ohjelmistoja / tietokantaa

10. 8. Jos on, kenelle siihen on pääsy? - If so, to whom is it available?
Mark only one oval per row.

Kaivauksen
alusta asti -
From start of
excavation

Jälkityön jälkeen,
arkistointivaiheessa

- After post
excavation -

archiving

Julkaisun
jälkeen -

After print
publication

Ei koskaan
kenellekään

- Never

Kaivaushenkilökunta
- Excavation
personelle
Avoin pääsy - Open
access
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11. Ole hyvä ja tarkenna ylläolevaa halutessasi.
 

 

 

 

 

12. 9. Oletko tyytyväinen ohjelmistoosi tai aineistonhallintajärjestelmääsi ? - Are you
satisfied with your system? Please spend a minute to describe its strengths and
weaknesses.
Ole hyvä ja käytä hetki kuvaamaan ohjelmistosi / ohjelmistojesi vahvuuksi ja
heikkouksia.
 

 

 

 

 

13. 10. a) Minne kaivausaineistosi talletetaan kaivauksen aikana (omalle
tietokoneellesi, yliopiston palvelimelle tms.) ? - Where is excavation data currently
being stored (e.g. personal computer, university server)?
 

 

 

 

 

14. 10 b) Minne se talletaan / arkistoidaan kaivauksen jälkeen? - Where will it be stored
after the post-excavation finishes?
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15. 11. Vapaan kommentoinnin osio. - Free comments.
Voit esimerkiksi kuvata aineiston hallintaasi vapaasti ja kertoa mielipiteitäsi
kaivausaineistojen hallintaan liittyen Suomessa ja miten sitä voisi mielestäsi kehittää.
Voit tarkentaa myös vastauksiasi, jos kysymykset eivät vastanneet tapaasi hallinnoida
kaivausaineistoja. Voit myös kertoa käyttämäsi kaivausmetodin. Kiitos vastauksestasi ja
mielipiteistäsi!
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Liite 2 Tiivistelmä kyselyn tuloksista 

 

 

Teija Oikarinen 

2nd March 2015 

Ariadne Excavation and Monuments Data SIG 

EXCAVATION DATA MANAGEMENT SURVEY:  SUMMARY OF THE RESULTS 

 delivered via the most used e-mail list (Arkeologi-lista) among Finnish archaeologists  

Amount of responses: 17   

Because of the amount of responses is low, any statistical information is not presented for this summary. A 
reason not to answer could be that the survey is too short or technical and is not well suitable for Finnish 
archaeological field work practices e.g. documenting methods are different (methods used excavations are 
documenting in arbitrary levels and single context; the previous one is used mostly in prehistoric sites and 
single context (as many variations) mostly in historical sites and in urban excavations 

1. What country do you excavate in? Most of the repliers told that they excavate in Finland (13) amount of 
other countries were (3). Someone did not reply to this question.  

2. How is you your excavation data recorded? Excavation data is mostly recorded in individual digital files 
(12), also in databases (7), as well as often paper records are used (8). Also digitizing in digital files (5) and 
digitizing in databases are used (4). I added options for digitizing because that is used in Finland.  

3. What data do you record in which format? This question was commented as being complicated, because it 
does not separate the primary records, secondary records etc. The repliers were not sure how to answer. The 
second problem was that there exist different kinds of documenting methods. Yet formats chosen for all data 
types were paper, database and in individual files by all replies.  

4. Is your database relational? Repliers answered, yes (7), no (5), I do not know (2) and I do not use 
database (3). I added options I do not know and I do not use a database. 

5. What is the source of your software? Almost all used commercial or proprietary software (12), yet open 
source was used (2) and bespoke (1) was also mentioned.  

6. If commercial or open source, what is the name of the program? Many well-known proprietary software 
were mentioned, such as Microsoft Office products (e.g. MS Access as a database), MapInfo and ESRI 
ArcGIS as well as open source QGIS (Quantum GIS). The customised software mentioned was designed for 
a specific museum data collection management purposes.  

7. Is the database web-accessible? Some of the repliers told that they do not know or they do not use 
database, almost a half told them that yes (8) and a half that no (7). I added options do not know and do not 
use a database.  

8. If so, to whom is it available? Almost a half of the repliers told (9) that it is available for excavation 
personnelle (9), and a half that open access is possible in post-excavation/archiving phase or after publication 
(altogether 8). (5) altogether replied never.  

9. Are you satisfied with your system? Please spend a minute to describe its strengths and weaknesses. 
Answers varied depending of the software; a replier mentioned that shared databases are needed.  
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10.a. Where is excavation data currently being stored (e.g. personal computer, university server)? Answers 
varied much. Repliers often mentioned a paper, a PC, a flash drive, back-ups in different kind of servers 
(also a cloud server was mentioned), a network drive and an external hard drive.  

10.b. Where will it be stored after the post-excavation finishes? The most of repliers mentioned PCs and the 
archives of the National Board of Antiquities or museums’s server.  

General information 

-In Finland excavations are licenced and guided by National Board of Antiquities  

-The Antiquties Act (295/63) protects archaeological remains in Finland: 

The Antiquities Act 
 

“Antiquities are protected in Finland under the Antiquities Act (295/63). Under the act "fixed 
antiquities are protected as reminders of Finland's past settlements and history. Without permission 
granted under this act it is prohibited to dig, cover, modify, damage, remove or physically interfere 
with antiquities". 
 
The Antiquities Act protects automatically without separate measures antiquities which are within 
definition the act and prohibits action that might endanger the preservation of the relic. Fixed relics 
do not have any age limit. The act refers to both prehistoric and historic objects. The most recent 
conservation measures concern defence works from World War II. 
 
The Antiquities Act orders that the planner of public land-use projects or town plans must examine 
the effects of the plan on antiquities. According to the act, the party responsible for a public or a 
large private project is required to fund the research work caused by the project. 
 
If a fixed archaeological relic is found in excavation work, the act orders that the work is to be 
discontinued and that the National Board of Antiquities or the provincial museum is to be informed 
of the matter. The aim of regular field inventories and marking the objects on multi-level plans is 
that the developer or landowner would not have to face such difficult situations.” (National Board 
of Antiquities) 

Available at: http://www.nba.fi/en/cultural_environment/archaeological_heritage/official_protection 

Permissions 

”Under the Antiquities Act, the National Board of Antiquities can grant permission for the study of fixed 
remains. Receiving a research permit requires that the project is lead by a qualified archaeologist. A detailed 
research plan and a report on the funding of the work have to be attached to the application. Sufficient 
resources need to be reserved, particularly for post-excavation work on objects requiring conservation. The 
treatment of the finds has to be carried out in a museum or other public facility suitable for the work and 
secure for the finds. The National Board of Antiquities can also lay down other conditions for permission if 
this is deemed necessary. The permit applications for the investigation of ancient monuments and sites are 
handled by the Cultural Environment Management.” 

Available at: http://www.nba.fi/en/cultural_environment/archaeological_heritage/guidelines_for_prodecures 
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Two set of guidelines (in Finnish only, names are freely translated) exist; those focus on producing of a 
paper-based report, a specific set of digital guidelines do not exist. 

 Qualitative Guidelines for Archaeological Fieldwork Projects in Finland (since 2013). National 
Board of Antiquities (updated version 2014). In Finnish: Suomen Arkeologian laatuohjeet. 
Museovirasto 2014. Available at: http://www.nba.fi/fi/File/2210/laatuohje.pdf 

 Guidelines for Archaeological Excavation Report. National Board of Antiquities. 2012. In Finnish: 
Ohjeita arkeologisen tutkimuskertomuksen laatijalle. Museovirasto. 2012.  Available at: 
http://www.nba.fi/fi/File/1391/ohjeita-arkeologisen-tutkimuskertomuksen-laatijall.pdf 

 The NBA has started to put online excavation reports in a pdf-format (anyone can get access to the 
NBA’s traditional archives, reports are public documents). The name of portal is (freely translated) 
The Registry Portal of Cultural Heritage Environment (Kulttuuriympäristön Rekisteriportaali). 
Available at: http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx 
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