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1 JOHDANTO 

 

Lukuvuotena 2016/2017 innostuin opiskelemaan sivuaineena geoinformatiikkaa 

Helsingin yliopiston metsätieteiden koulutusohjelmassa, jossa olin jo suorittanut yhden 

sivuaineen, metsien hoidon ja ekologian. Geoinformatiikan kurssit herättivät minut 

pohtimaan erilaisten GIS-menetelmien ja sovellusten hyödyntämistä arkeologian 

näkökulmasta. Eräs luentoaihe jäi erityisesti mieleeni: se esitteli erilaisia 

luokittelutyökaluja, joita käytetään kaukokartoituksessa. Niiden avulla satelliittikuvista 

voidaan erotella ja luokitella automaattisesti tai puoliautomaattisesti eri elementtejä kuten 

vesistöt, metsät, asutusalueet jne. Luentoon liittyi myös harjoitus, jossa 

luokittelutyökalujen käyttöä opeteltiin käytännössä. Tuolloin luennolla käsitellyistä 

esimerkeistä minulle tuli välittömästi mieleen arkeologian tapa dokumentoida 

kaivauksilla havaittavia ilmiöitä piirtämällä käsin tasokarttoja. Niiden piirtämistä kentällä 

ja digitointia paikkatietosovelluksilla olin jo harjoitellut osana arkeologian opintoja. 

Luentoon liittyvän harjoituksen jälkeen jäin pohtimaan, voisiko luokittelutyökaluja 

hyödyntää myös tasokarttojen tekemiseen. Asia jäi vaivaamaan mieltäni ja lopulta siitä 

muodostui aihe, josta halusin ottaa selvää.  Olen ollut kiinnostunut kenttätöistä opintojen 

alusta saakka ja siksi olen hakeutunut pääasiassa kenttätöiden pariin. Käytännön tavat ja 

opit ovat tulleet tutuiksi töiden kautta ja siksi päädyin lopulta valitsemaan tutkielmaani 

aiheen, jossa pääsen niin hyödyntämään käytännön kokemuksiani kuin testaamaan uutta 

soveltavaa menetelmää sekä pohtimaan kenttätöiden dokumentointia muutenkin 

syvällisemmin.  

 

Tutkielmani päätavoitteena on pyrkiä kehittämään arkeologisen kenttätyön 

dokumentointiprosessia. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1. Voiko 

kuvaluokittelutyökaluja hyödyntää tasokarttojen tekemiseen? 2. Mikä 

luokittelutyökaluista (ohjattu, ohjaamaton vai oliopohjainen menetelmä) voisi soveltua 

parhaiten tähän käyttötarkoitukseen? 3. Millaisia vaikutuksia dokumentointimenetelmien 

ja tekniikoiden kehittymisellä on? Kysymyksiin 1. ja 2. pyrin vastaamaan testaamalla 

menetelmiä käytännössä. Luokittelutyökaluista ei voida etukäteen juurikaan arvioida, 

mikä olisi paras tai toimivin vaihtoehto, sillä se riippuu paljolti kuvista ja olosuhteista 

(Campbell & Wynne 2011: 336). Kolmanteen kysymykseen pyrin vastaamaan 

pohdiskelemalla aihetta eri näkökulmista, kuten kaivausmenetelmien ja raportoinnin 

kannalta. Menetelmien kehittymistä sekä etenkin dokumentointia tulevaisuudessa on 
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syytä pohtia ja käsitellä. Mitä huolellisemmin ja paremmin dokumentointi suoritetaan, 

sen paremmin ja laajemmin aineistoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. 

Dokumentointitavoilla on myös laajempi vaikutus alan työtapoihin, raportointiin, 

aineiston käytettävyyteen ja aineiston säilytystapoihin. Lisäksi on lähestyttävä aihetta 

kriittisesti ja pohdittava, onko esimerkiksi tasokarttojen tuottaminen nykyäänkin oikea 

tapa esittää ja tulkita kaivauksilla tehtyjä havaintoja. Koska dokumentointi ei ole vain 

”irrallinen osa” kenttätöitä, käsittelen tutkielman alussa kenttätutkimusprosessia 

kokonaisuutena. Dokumentointitavat vaikuttavat väistämättä kenttätöiden kulkuun sekä 

raportointiin ja ne puolestaan vaikuttavat dokumentointiin.   

 

Arkeologinen kaivaus on ainutkertainen tapahtuma, jota ei voida toistaa. Kaivamiseen 

liittyy paradoksi: arkeologinen kaivaus tuhoaa muinaisjäännöksen. Kaivamisen 

tuhoavasta luonteesta johtuen huolellinen dokumentointi on välttämätöntä ja se on myös 

hyvin keskeinen osa arkeologin työtä, sillä lopulta kaivetusta kohteesta jäävät jäljelle vain 

dokumentit (raportit) ja talteen otetut löydöt. Huolellisen ja tarkan dokumentoinnin avulla 

kohde voidaan rekonstruoida yksityiskohtaisesti. (Rankama 2008: 206.)  

 

Aika on kuitenkin usein rajoittava tekijä kaivauksilla samoin kuin kustannukset, jotka 

voivat helposti nousta liian korkeiksi suhteessa niillä saavutettaviin hyötyihin. 

Äärimmäisen huolellinen dokumentointi voi yksinkertaisesti olla liian kallista, hidasta ja 

teknisesti vaikeaa. Dokumentoinnin laatua on toki pyrittävä parantamaan, mutta samaan 

aikaan on tasapainoiltava sen kanssa, mikä on käytännössä järkevää ja mahdollista.   

 

Kaivamisella pyritään ennen kaikkea saamaan tietoa kohteesta ja kaivamista voidaankin 

kuvaannollisesti pitää muinaisjäännöksen ja sen sisältämän tiedon siirtämisenä maastosta 

arkistoon. Huolellisella dokumentoinnilla varmistetaan tulosten hyödynnettävyys ja on 

syytä pitää mielessä, että tutkimusta tehdään myös tulevaisuuden tutkijoita varten. Uudet 

tekniikat, kuten tietotekniikan kehittyminen, tarjoavat uusia mahdollisuuksia 

dokumentoinnin parantamiseen. (Jussila 1994: 130.) Dokumentoinnin laadun 

parantamista ja sen merkitystä on siis pohdittu arkeologiassa jo pitkään, kuten Jussilan 

artikkeli vuodelta 1994 osoittaa. Aihe on kuitenkin edelleen varsin ajankohtainen, sillä 

esimerkiksi tietotekniikka kehittyy edelleen, mikä mahdollistaa uusia 

dokumentointitapoja. 
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Tutkielmani käsittelee pääasiassa kenttätöiden dokumentointia, mutta on syytä pitää 

mielessä, että dokumentointi on vain yksi osa sitä prosessia tai tapahtumaa, jonka avulla 

arkeologista tietoa hankitaan. Dokumentointiin vaikuttaa erittäin moni tekijä, kuten 

esimerkiksi aikaisemmat tiedot tutkittavasta kohteesta, kaivaustavan valinta, tutkijan 

aikaisemmat kokemukset, tutkimuskysymykset, käytettävät resurssit ja käytettävä aika, 

dokumentointivälineet, tutkittavan kohteen tyyppi ja ympäristö, Museoviraston laatimat 

ohjeet, opitut tai opetetut työtavat sekä erityisesti käytettävissä olevat varat eli ”työn 

hinta”. Usein käytettävissä oleva aika ja varat ovat rajallisia, joten on tehtävä 

kompromisseja sen suhteen, mitä ja miten dokumentoidaan.  

 

Pelkkä huolellinen dokumentointi ei yksistään riitä, vaan huolellinen tulosten raportointi 

on aivan yhtä olennaista. Raporttien puolestaan tulisi säilyä ja olla käytettävissä myös 

tulevaisuudessa. Tiedon tulisi olla ymmärrettävää ja tarkkaa. Tiedon säilömiseen liittyy 

myös omat haasteensa ja etenkin 3D-dokumentointiin liittyy kysymyksiä tiedon 

säilyttämisestä. Perinteiset raportit tai valokuvat voidaan tulostaa paperille ja arkistoida, 

mutta tietokoneella pyöritettäviä 3D-malleja ei voida samalla tavalla säilöä paperiseen 

muotoon arkistoon. Kehittyvä tekniikka haastaakin perinteisen ”paperisen arkiston”. 

Pelkkä tekniikka ei myöskään riitä, vaan sitä on osattava käyttää ja tekniikasta tulee 

ymmärtää riittävästi, jotta sitä voidaan hyödyntää oikealla tavalla. Tekniikan 

kehittyminen vaikuttaa alan toimijoiden lisäksi myös arkeologian opetukseen. Arkeologia 

on Suomessa ollut perinteisesti humanistinen ala, joka kuitenkin hyödyntää monia 

luonnontieteellisiä menetelmiä. Tulevaisuudessa tarvitaan lisäksi yhä enemmän teknisiä 

taitoja ja eri teknisten laitteiden tuottaman tiedon ymmärtämistä sekä taitoa käsitellä, 

analysoida ja tulkita tuotettua dataa.   

 

Luokittelutyökalujen testaamiseksi pyrin vertailemaan niiden toimivuutta erilaisiin 

aineistoihin. Arkeologiset kaivaukset ja kohteet voivat poiketa toisistaan paljon ja jotkut 

kohteet voivat olla dokumentoinnin kannalta erittäin haasteellisia. Samoin voivat 

monenlaiset tekijät, kuten säätila, resurssit, välineet jne. vaihdella kaivauksilla ja nämä 

vaihtelevat olosuhteet vaikuttavat dokumentointiin. Aineistoon olen pyrkinyt valitsemaan 

erilaisia sekä toisistaan hieman poikkeavia kohteita, jotta voin vertailla luokittelun 

onnistumista ja soveltuvuutta myös niiden välillä. Aineiston valintaan on vaikuttanut 

myös saatavuus ja ne kohteet, joita itse olen työssäni päässyt dokumentoimaan, ovat 

päätyneet aineistoksi tutkielmaan muita kohteita helpommin. Olen valinnut 
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menetelmäkokeiluun aineistoa neljältä eri arkeologiselta tutkimuskohteelta Suomesta. 

Olen rajannut aineiston neljään kohteeseen, jotta tutkielmasta ei tulisi liian laaja tai 

vaikeasti hallittava kokonaisuus.  

 

Tutkielmani aineiston olen rajannut edustamaan vain suomalaisia kohteita ja samoin 

kenttätöiden dokumentointia käsittelen ainoastaan Suomessa toteutettavien tutkimusten 

ja käytäntöjen näkökulmasta. Työtapojen ja menetelmien vertailu eri maiden välillä ei ole 

välttämättä mielekästä, etenkin kun kohteet usein poikkeavat toisistaan huomattavasti. 

Lisäksi olosuhteet, viranomaisvaatimukset, käytettävät resurssit, yleisesti hyväksytyt 

työtavat ja etenkin aineisto voivat vaihdella huomattavasti eri puolilla maapalloa eikä 

dokumentointimenetelmien suora vertailu ole mielekästä ottamatta huomioon näitä 

”erityispiirteitä”, jotka menetelmiin voivat vaikuttaa. 

 

Luokittelumenetelmiä on alun perin hyödynnetty pääasiassa satelliittikuvien tulkintaan. 

En ole löytänyt ainoatakaan viittausta siitä, että niiden toimivuutta olisi testattu 

arkeologisessa kenttädokumentoinnissa. On mahdollista, että aiheesta on kirjoitettu 

jollain muulla kielellä kuin englanti, mutta todennäköisesti vastaavaa kokeilua ei ole vielä 

aikaisemmin tehty. Aikaisempiin tutkimuksiin ei näin ollen ole ollut mahdollista viitata. 

3D-mallinnus (ja malleista tuotetut ortokuvat) ovat vasta vähitellen yleistymässä 

arkeologisessa dokumentoinnissa Suomessa. Tämänhetkiset laskentakyvyltään tehokkaat 

tietokoneet, paikkatieto-ohjelmat ja 3D-mallintamiseen tarvittavat tietokoneohjelmat 

mahdollistavat luokittelutyökalujen kokeilun tähän tarkoitukseen. Aikaisemmin niiden 

testaaminen ei olisi ollut toteutettavissa yhtä helposti ja edullisesti mikä voi osaltaan 

selittää, miksi kuvaluokitteluja ei todennäköisesti ole vielä aikaisemmin kokeiltu 

arkeologisten kaivauskarttojen tuottamiseksi ”automaattisesti” ortokuvista.  

 

Ohjattu kuvaluokittelu ja ohjaamaton kuvaluokittelu eivät kuitenkaan ole aivan uusia 

menetelmiä. Esimerkiksi Richards kirjoittaa luokittelutyökaluista jo teoksensa vuonna 

1986 ilmestyneen ensimmäisen painoksen esittelykappaleessa, joka on luettavissa myös 

myöhempien painosten alkusanoina (Richards & Jia 2006: 8 – 10).  Luokittelutyökalujen 

taustalla on kuitenkin pitkä kehitys analogisista ilmakuvista satelliittikuviksi sekä 

erityisesti digitaalitekniikan kehittyminen. Kuvaluokittelumenetelmät ovat siis yleisesti 

käytettyjä ja hyväksyttyjä menetelmiä erityisesti kaukokartoituksen puolella.  
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Ortokuvista on kokeiltu muodostaa tasokarttoja digitoimalla kuva, eli piirtämällä kuvista 

vektorikarttoja käsin jollakin paikkatieto-ohjelmalla. Myös tällä tavalla muodostetut 

tasokartat sisältävät digitoijan omaa visuaalista tulkintaa ja oikeaa tai väärää lopputulosta 

voi olla vaikea määritellä, etenkin jos kuvissa on tulkinnanvaraisia yksityiskohtia, kuten 

heikkoja värisävyeroja maaperässä. Karttoja voidaan lisäksi tuottaa mittaamalla kentällä 

takymetrillä kohteen yksityiskohtia, kuten esimerkiksi rakenteita tai tason ilmiöitä. 

Mittausdatasta voidaan myöhemmin piirtää kartan muotoon paikkatieto-ohjelmilla. 

Vaikka karttoja tuotettaisiin mittausdatasta, on jälleen kyse myös tulkinnasta, joka 

tapahtuu kenttätyötilanteessa. Tässä tapauksessa tulkintaa tekee henkilö, joka valitsee 

mitattavat kohdat ja määrittelee sen, mitä ilmiötä tai rakennetta ne hänen mielestään 

edustavat. Ortokuvalla tarkoitetaan kartan muotoon oikaistua ilmakuvamosaiikkia, eli 

ortokuva tarkastelee maanpintaa lintuperspektiivistä kohtisuoraan tavanomaisten 

karttojen tapaan. Ortokuvista on poistettu mittakaavaerot jotka johtuvat maastonmuotojen 

korkeuseroista.   

 

1.1 TEOREETTINEN TAUSTA 

 

Yksi peruskäsitteistä arkeologisilla kaivauksilla on kulttuurimaa tai kulttuurikerros. Se 

voi koostua yhdestä tai useista geologisista kerroksista. (Takala 1998: 123.) 

Kulttuurikerros on maa-ainesta, jossa näkyy ihmisen vaikutus. Ihmisen ”läsnäolo” voi 

näkyä maaperässä esimerkiksi löytöinä, rakenteina, värimuutoksina tai ihmisen toiminta 

voi olla havaittavissa sekä mitattavissa erimerkiksi muusta ympäristöstä poikkeavina 

alkuainepitoisuuksina.  Kulttuurimaa on harvoin yhtenäistä maamassaa vaan siihen liittyy 

erilaisia kerroksia ja maa-ainekset tai rakenteet voivat olla päällekkäin, limittäin tai 

toisiinsa sekoittuneena. Kulttuurikerrosta syntyy ihmisen toimesta jatkuvasti, sillä 

ihminen vaikuttaa ympäristöönsä hyvin monella tavalla. Maahan kasautuu jätteitä, 

maamassoja voidaan siirrellä tai sitä voidaan muokata rakentamisen yhteydessä. Lisäksi 

ihmisen toiminta näkyy ympäristössä esimerkiksi saastumisena. Maaperään vaikuttavat 

toki myös monet luontaiset tekijät, kuten mikrobien ja hajottajien toiminta. (Suhonen 

2008: 134 – 136.) 

 

Tutkielmani lähtee siitä tämänhetkisestä perusoletuksesta, että on olemassa toisistaan 

erottuvia ja havaittavia kulttuurikerroksia, ja että niitä tulee arkeologisessa 

kenttätutkimuksessa myös dokumentoida mahdollisimman hyvin. Sama koskee myös 
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kaivamalla esiin tulleita mahdollisia rakenteita, joita pyritään tulkitsemaan osana 

muinaisjäännöstä. 

 

Arkeologisten kenttätutkimusten tavoite on tulkita kulttuurikerroksia ja yhdistää niihin 

menneisyyden tapahtumia. Kaivauksilla pyritään tulkitsemaan rakenteita ja 

kulttuurikerroksia, joiden keskinäisen sijainnin oletetaan kertovan muinaisjäännöksen 

muodostumisesta. Uudemmat kerrokset ovat ylimpänä ja vanhemmat ovat niiden peitossa 

alempana. Eri aikatasojen tulkitaan usein olevan horisontaalisina pintoina tai tasoina 

maaperässä. Löytöjen osalta pidetään tärkeänä löydön kontekstia eli kyseisen löydön 

kulttuurikerrosta ja löytöyhteyttä. Kulttuurikerrosten tulkinta tai erottaminen toisistaan ei 

kuitenkaan ole aina kovin yksinkertaista ja usein kerrokset voivat olla sekoittuneita 

esimerkiksi myöhemmän ihmistoiminnan vuoksi. Kulttuurikerroksia tulkitseva arkeologi 

ei koskaan näe tai käsittele havaintojaan ilman, että siihen eivät vaikuttaisi tulkitsijan 

omat kokemukset, odotukset ja oletukset. (Suhonen 2008: 136 – 139.)  

 

Kulttuurimaa tai kulttuurikerros on käsite, jonka merkityssisältö ja käyttöyhteys 

vaihtelevat. Kulttuurikerros muodostuu värin, koostumuksen tai tiiviytensä ansiosta 

erotettavasta maakerroksesta, mutta se voi sisältää aineksia yhdestä tai useastakin 

geologisesta kerroksesta. (Takala 1998: 123). Skandinaavisessa arkeologiassa 

kulttuurikerroksia alettiin ymmärtää ja tutkia 1960- ja 1970-luvulla ja samalla alettiin 

painottaa kysymyksenasettelussa yksityiskohtien sijasta enemmän kokonaisuuksia, joka 

myös lisäsi kiinnostusta siihen, kuinka muinaisjäännökset ovat muodostuneet. 1980-

luvun kontekstuaalinen arkeologia lisäsi myöskin tarvetta kehittää kenttätöiden 

dokumentointimenetelmiä kulttuurikerrosten ja rakenteiden tulkinnan näkökulmasta. 

(Suhonen 2008: 139). 

 

Luokittelutyökalujen pyrkimys jakaa kuvien pikselit luokkiin muistuttaa arkeologin 

tavoitetta tulkita ja erottaa eri kulttuurikerroksia toisistaan. Kuvaluokittelulla tarkoitetaan 

digitaalisen kuvan jokaisen pikselin eli kuvaelementin jakamista temaattisiin luokkiin 

vertaamalla pikseleiden arvoja toisiinsa ja muodostamalla samankaltaisista pikseleistä 

luokkia (Campbell & Wynne 2011: 335). Kenttätöitä tekevä arkeologi turvautuu 

tulkinnassa omiin aisteihinsa, etenkin visuaalisiin havaintoihin maaperästä. 

Luokittelutyökalut sen sijaan pyrkivät samaan matematiikan avulla ja ne perustuvat eri 

algoritmeihin.  
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Tutkielmassani lähestyn kulttuurikerrosten havainnoinnin ja tulkinnan ongelmaa 

empiirisesti eli matemaattisten kaavojen sekä laskennan avulla. Tutkielmani voidaan 

laskea siis kuuluvaksi prosessualistiseen arkeologiaan. 1960–70-luvuilla kehittynyt 

prosessualismi ja ”uusi arkeologia” korostivat luonnontieteellisiä menetelmiä ja 

positivismia (Immonen 2008: 86 – 89).  Tieteellistä arkeologiaa ja prosessualistista 

näkökulmaa on kritisoitu paljon, mutta luonnontieteellisiä tai laskennallisia menetelmiä 

tarvitaan mielestäni yhä enemmän nykypäivän arkeologiassa.  Erilaiset 

luonnontieteelliset menetelmät ovat arkeologian apuvälineitä tai työkaluja. Tietoteknisten 

menetelmien hyödyntäminen voi helpottaa tulkintojen tekemistä ja ne voivat myös 

vaikuttaa työn laatuun, luotettavuuteen ja toistettavuuteen. Vaikka hyödynnettävä 

menetelmä olisikin empiirinen ja laskennallinen, kuten tässä tutkielmassa, lopullisen 

tulkinnan tekee arkeologi ja siinä puolestaan voidaan hyödyntää postprosessualistista 

arkeologiaa eli tuloksia ”tulkitsevaa ja selittävää” näkökulmaa. Parhaimmillaan 

prosessualismi ja postprosessualismi toimivat yhdessä toisiaan tukien eikä kumpikaan 

teoreettinen näkökulma ole toisiaan täysin poissulkevia. 

 

1.2 TYÖN TAVOITEET 

 

Tutkielmani tavoite on käsitellä arkeologisten kenttätöiden dokumentointia 

kokonaisuutena nykymenetelmien sekä käytäntöjen näkökulmasta ja tuottaa siten tuoretta 

tietoa aiheesta. Arkeologinen kenttädokumentointi on käytännönläheinen aihe, mutta siitä 

on kirjoitettu kokonaisuutena yllättävän vähän ottaen huomioon aiheen merkitys 

kenttätyössä. Viimeaikaiset opinnäytetyöt ja artikkelit ovat koskeneet lähinnä 3D-

mallintamisen tekniikkaa arkeologiassa. Kenttätyömenetelmistä varsin selkeän oppaan 

on kirjoittanut Hannu Takala, mutta teos on julkaistu vuonna 1998 ja 

kahdessakymmenessä vuodessa työtavat ja etenkin kaikenlainen tekniikka ovat 

kehittyneet huomattavasti. Kokoomateos ”Johdatus arkeologiaan” käsittelee 

kenttätyömenetelmiä ja dokumentointia kohtalaisen hyvin, mutta siinä ei perehdytä kovin 

syvällisesti karttoihin tai esimerkiksi 3D-mallinnukseen. 

 

Menetelmäkokeiluni tavoite on selvittää kuvaluokittelutyökalujen soveltuvuutta täysin 

uuteen käyttötarkoitukseen eli arkeologisten tasokarttojen luomiseen suoraan ortokuvista. 

Testaamalla useampaa menetelmää eli ohjattua kuvaluokittelua, ohjaamatonta 
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kuvaluokittelua sekä oliopohjaista kuvaluokittelua samoihin ortokuviin haluan selvittää 

näiden eri luokittelumenetelmien eroja ja yhtäläisyyksiä. Erityisesti tavoitteenani on 

selvittää, mikä luokittelutyökaluista voisi soveltua parhaiten testaamaani 

käyttötarkoitukseen. Lopputuloksia, eli luokiteltuja ortokuvia, analysoin visuaalisesti ja 

arvioin niiden soveltuvuutta ainoastaan visuaalisen lopputuloksen perusteella vertaamalla 

niitä toisiinsa sekä alkuperäiseen ortokuvaan. Tasokarttojen piirtäminen käsin kentällä on 

kohteen visuaalista tallentamista ja lopputulos on aina piirtäjän omaa tulkintaa siitä, mitä 

hän tilanteessa näkee.  

 

Selvitän tutkielmassani, miten tietokone suoriutuu luokittelusta verrattuna ihmisen 

tekemiin visuaalisiin havaintoihin. Perinteiset tasokartat ovat piirtäjän tekemää tulkintaa 

siitä, mitä hän mielestään maaperässä havaitsee. Lopputulokseen vaikuttaa piirtäjän 

tekemien havaintojen lisäksi mm. hänen piirustustaitonsa ja kyky pysyä valitussa 

mittakaavassa. Koska tasokarttojen piirtäminen on hyvin tulkinnanvaraista toimintaa, sitä 

on mielenkiintoista verrata tietokoneen luokittelutyökalujen avulla tekemään ”tulkintaan” 

eri ilmiöistä tai kulttuurikerroksista.  

 

Erityisen kiinnostavaa on verrata eri luokittelutyökaluja toisiinsa. Arkeologisilla 

kaivauksilla työskentelevä piirtäjä ei voi palata edelliseen tasoon tai tehdä uutta tulkintaa 

tasosta, mikäli kaivamista on jatkettu syvemmälle. Digitaalisiin kuviin perustuvia 

luokitteluja sen sijaan on mahdollista toistaa ja tehdä uudelleen eri asetuksilla tai testata 

eri laskennallisten menetelmien vaikutusta lopputulokseen.  

 

Oma henkilökohtainen tavoitteeni on tutkielmani myötä oppia jotain uutta ja samalla 

pohdiskella itselleni erittäin tärkeää ja käytännönläheistä aihetta eri näkökulmista. Olen 

kiinnostunut arkeologisista kenttätöistä ja haluan kehittää omia kenttätyötaitojani sekä 

työni laatua, johon dokumentointikin erittäin läheisesti liittyy.  Menetelmäkokeiluni ei 

ole kovin laaja, mutta antaa kuitenkin kuvan luokittelutyökalujen soveltuvuudesta ja 

vertailun tavoitteenani on myös luoda jonkinlaista pohjaa aiheen mahdollisille 

lisätutkimuksille 
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2 DOKUMENTOINTI OSANA ARKEOLOGISTA TUTKIMUSPROSESSIA 

 

Suomessa muinaisjäännöksiä suojelee muinaismuistolaki. Suomen arkeologisten 

kenttätöiden laatuohjeessa todetaan: ”Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja 

muinaismuistolain 1§:n nojalla ja niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, 

vahingoittaminen, poistaminen ja muu kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla 

myönnettyä lupaa on kielletty.” Arkeologisten kohteiden säilymisestä voidaan huolehtia 

myös maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Kulttuuriperintökohteiden suojelua voidaan 

pitää perusteltuna lisäksi muiden arvojen, kuten historiallisen merkityksen tai juuri 

kulttuuriperinnön vuoksi ja niitä voidaan esittää säilytettäväksi mm. kaavoituksen 

yhteydessä. (Museovirasto 2016: 6.) 

 

Ensisijaisesti muinaisjäännökset pyritään aina säilyttämään sellaisenaan, mutta kajoava 

tutkimus on perusteltua esimerkiksi silloin kun tieteellisen tiedon hankkiminen katsotaan 

kohteen koskemattomuutta tärkeämmäksi. Kajoavia tutkimuksia joudutaan tekemään 

myös muista syistä, sillä usein monet rakennushankkeet tai maankäyttö voivat edellyttää 

kajoavia tutkimusmenetelmä. (Museovirasto 2016: 6 – 7.)  

 

Laissa säädettyjä suojelu- ja viranomaistehtäviä hoitavat Museovirasto sekä useat 

maakuntamuseot. Viranomaisten yksi tärkeä tavoite on turvata arkeologisen 

kulttuuriperinnön säilöminen tuleville sukupolville. Arkeologisia kenttätöitä tekevät 

Museoviraston ja museoiden lisäksi yksityiset yritykset, itsenäiset tutkijat, yliopistot, 

tieteelliset tutkimusryhmät sekä Metsähallitus. Museovirasto arvioi toimijoiden 

tutkimuslupahakemukset ja myöntää muinaismuistolain perusteella tutkimuslupia. 

Edellytyksenä on, että kenttätöistä vastaavalla johtajalla on arkeologin koulutus ja 

kokemusta kenttätyöhankkeista. Kenttätyön suorittaja puolestaan vastaa työn 

suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista. Työssä tulee ottaa huomioon 

kenttätöiden laatuohjeet. (Museovirasto 2016: 8 – 10.)  

 

Kaivauksia voidaan jaotella eri tavoin, esimerkiksi Suomen arkeologisen kenttätöiden 

laatuohjeessa kaivaustyypit on jaettu tavoitteidensa mukaan seuraavasti: 

toimeksiantokaivaus tai tilauskaivaus, pelastuskaivaus, tutkimuskaivaus, opetuskaivaus 

ja yleisökaivaus. Näistä kaivaustyypeistä etenkin tutkimuskaivauksella on usein tarkasti 

ennalta määritellyt tutkimuskysymykset ja tavoitteet. (Museovirasto 2016: 21.) Listaan 
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voidaan lukea mukaan myös koekaivaukset, joiden tarkoituksena on selvittää, onko 

kohteessa kenties kiinteä muinaisjäännös ja/tai millainen muinaisjäännös on kyseessä, 

miten laaja kohde on jne. Koekaivaus tehdään usein ennen varsinaisia kaivauksia. 

Pelastuskaivauksen (tai myös toimeksiantokaivauksen) tarkoituksena on usein 

dokumentoida kohde, joka tulee jollain tavalla tuhoutumaan joko muun rakennus- tai 

maankäyttöhankeen vuoksi tai jota uhkaavat esimerkiksi ympäristöolosuhteet. (Rankama 

2008: 206 – 207.) Viime vuosina erityisesti yleisökaivaukset ovat olleet suosittuja ja 

arkeologian harrastajia on paljon. 

 

Kaivaminen ei itsessään ole arkeologisen tutkimuksen tavoite, vaan on hyvä muistaa, että 

se on vain yksi menetelmä arkeologisen tiedon saamiseksi. Muita menetelmiä ovat 

esimerkiksi erilaiset kajoamattomat menetelmät, eli prospektointi. Prospektoinnilla 

pyritään paikallistamaan muinaisjäännös ja saamaan tarkempaa tietoa kohteesta ilman 

muinaisjäännökseen kajoamista tai ennen kajoavaa tutkimusta. 

Prospektointimenetelmillä voidaan pyrkiä selvittämään esimerkiksi kohteen muotoa, 

kokoa, kulttuurikerrosten syvyyttä tai rakennekeskittymiä. Menetelminä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi erilaisia geofysikaalisia mittauksia tai maaperäkemiallisia 

analyysejä. (Pesonen 2008a: 191 – 200.)  

 

Kenttätutkimusmenetelmiin kuuluu myös arkeologinen inventointi. Inventoinnilla 

tarkoitetaan arkisto- ja/tai maastoselvitystä, joka tehdään jonkin teeman tai 

kysymyksenasettelun perusteella. Ennen maastotyötä pyritään selvittämään arkistotyön 

avulla aikaisemmin tunnettujen kohteiden tiedot sekä perehdytään inventoitavan alueen 

tietoihin (historia, luonnonolosuhteet, tutkimukset). Inventointeja tehdään paljon 

muinaisjäännöshallinnon vaatimuksien sekä maankäytön suunnittelun liittyvien tarpeiden 

perusteella. Lisäksi inventointia voidaan tehdä osana tutkimustyötä, jolloin taustalla on 

tieteellinen kysymyksenasettelu. Toimivan muinaisjäännöshallinnon sekä suojelun 

edellytyksenä on, että muinaisjäännösten tarkka sijainti tiedetään. (Pesonen 2008b: 186 – 

187.) Museovirasto ylläpitää ja päivittää muinaisjäännösrekisteriä, johon on koottu 

kohteiden perustiedot Manner-Suomen osalta ja rekisterin tiedot perustuvat arkeologisiin 

kenttätöihin sekä tutkimuksiin. Kohteiden paikkatiedot ovat lisäksi ladattavissa maksutta 

Museoviraston latauspalvelusta. (Muinaisjäännösrekisteri.) 
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2.1 TYÖN KULKU KAIVAUKSILLA 

 

Kaivausmenetelmiä on olemassa useita ja menetelmä pyritään usein valitsemaan kohteen 

ominaisuuksien mukaan. Yleisiä kaivausmenetelmiä ovat tasokaivaus, yksikkökaivaus ja 

profiilikaivaus. Kaivausmenetelmiä voidaan kuitenkin myös soveltaa, vaihtaa tai muuttaa 

kaivausten aikana tarpeen mukaan. (Rankama 2008: 208). Kaivaus- ja 

dokumentointitapaa valittaessa olisi hyvä pohtia vaihtoehtoja, jotta ei vain tottumuksen 

vuoksi pysyteltäisi samoissa tutuissa metodeissa (Takala 1998: 123). Kaivausmenetelmä 

ja työn kulku kaivauksilla vaikuttaa suoraan siihen, kuinka dokumentointi kaivauksilla 

suoritetaan.  

 

Tasokaivaus on menetelmä, jossa muinaisjäännöstä kaivetaan tasaisen paksuina 

kerroksina syvemmälle ja tällä tavoin pyritään saamaan esiin mahdollisesti 

horisontaalisesti erottuvia kulttuurikerroksia ja ilmiöitä. Tasokaivausmenetelmää 

käytetään Suomessa usein esimerkiksi esihistoriallisten asuinpaikkojen tutkimukseen ja 

sitä pidetäänkin usein etenkin asuinpaikkojen tutkimiseen soveltuvana menetelmänä. 

(Rankama 2008: 208 – 211.) Kerroksina kaivettaessa kaivausalueen pinta pyritään 

pitämään tasaisena sekä yhdensuuntaisena maanpinnan kanssa. Kerroksia kaivetaan 

ennalta sovitun syvyyden verran ja sen jälkeen kaivaus pysäytetään dokumentoinnin 

ajaksi ns. dokumentointitasoon. (Takala 1998: 124 – 125.)  

 

Yksikkökaivauksella jokainen erillinen yksikkö, kuten esimerkiksi hauta, rakennuksen 

osa tai täytekerros, pyritään kaivamaan ja dokumentoimaan omana erillisenä 

yksikkönään. Yksikkökaivausmenetelmällä voidaan erottaa toisistaan erillisiä ilmiöitä ja 

niiden keskinäistä ikäjärjestystä. Suomessa yksikkökaivausta käytetään usein esimerkiksi 

historiallisen ajan kaivauksilla, kaupunkikaivauksilla ja tutkittaessa ruumiskalmistoja. 

Profiilikaivaus puolestaan keskittyy kohteen pystysuuntaiseen dokumentointiin ja sitä on 

käytetty esimerkiksi Lähi-Idän kohteilla, joissa kulttuurikerrokset voivat olla hyvinkin 

paksuja. Profiilikaivausta voidaan kuitenkin soveltaa myös röykkiöiden kaivamiseen nk. 

sektorikaivauksena, jolloin saadaan dokumentoitua myös röykkiön halkileikkaus 

pystysuunnassa. (Rankama 2008: 208 – 214.) Kaivamalla eri yksiköitä tai erillisiä omia 

kerroksia voidaan saada selville näiden eri yksiköiden välisiä ajallisia suhteita eli pyritään 

selvittämään kohteen stratigrafiaa. Ongelmana on kuitenkin näiden yksiköiden, ilmiöiden 

tai kerrosten erottaminen toisistaan, joka ei ole aina kovin yksiselitteistä. Kaivajan on siis 
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kyettävä erottamaan, milloin jokin yksikkö alkaa ja loppuu ja kyettävä kaivamaan 

jokainen havaitsemansa yksikkö ”erillisenä osana”. (Takala 1998: 128 – 131). 

 

Työnkulku kaivauksilla noudattaa usein samankaltaista peruskaavaa valitusta 

menetelmästä riippumatta. Kaivausalue tulee ensin sitoa koordinaatistoon, jotta se 

voidaan myöhemmin paikallistaa. Myös löydöt ja rakenteet voidaan sen avulla 

myöhemmin sijoittaa oikeaan kontekstiinsa. Nykyisin usein käytetään takymetriä ja 

kiintopisteitä, joiden tarkka sijainti koordinaatistossa tiedetään, ja siten kaivausalueelle 

saadaan myös tarkat koordinaatit.  

 

Ennen kaivausten aloittamista suoritetaan pintavaaitus joko takymetrin tai vaaituskoneen 

avulla, jotta maanpinnan muodot tulevat dokumentoiduksi. Pintavaaituksen avulla 

voidaan myös seurata kaivausten etenemistä, esimerkiksi kuinka syvälle missäkin 

kohdassa on lopulta kaivettu tai miten paksuja kerroksia maata on poistettu. (Rankama 

2008: 214.) 

 

Kaivaus alkaa poistamalla pintamaa, josta arkeologiassa käytetään myös hieman 

virheellistä nimitystä ”pintaturve”. Pintamaan poisto voidaan suorittaa joko lapiolla tai 

kaivinkoneella kohteesta riippuen. Jotta kohde voidaan lopuksi ennallistaa, pintamaa 

pyritään poistamaan mahdollisimman suurina yhtenäisinä ”mattoina” tai levymäisinä 

palasina. Löytöjä voi kuitenkin olla jo aivan pinnassa tai pintamaassa kiinni, joten työssä 

on oltava huolellinen. Varsinainen kaivaminen suoritetaan kohteesta riippuen kuhunkin 

tilanteeseen soveltuvalla työvälineellä: muurarinlastoilla tai sitä pienemmillä välineillä 

pyritään tarkkuuteen ja lapiolla voidaan kaivaa silloin kun ei oleteta löytöjä tai rakenteita 

tulevan välittömästi esiin. Pienimpiä löytöjä on kuitenkin vaikea havaita, joten usein 

kaivettu maa-aines seulotaan. Seuloessa täytyisi kuitenkin tietää tai pitää mielessä, mistä 

kerroksesta, yksiköstä tai kaivausruudusta seulottava maa on peräisin. Kaivaus jatkuu, 

kunnes on saavutettu koskematon ”pohjamaa”, eli kulttuurikerrokset on kaivettu pois ja 

jäljellä on vain luontaista maaperää jossa ei voida havaita merkkejä ihmistoiminnasta. 

(Rankama 214 – 216.) 

 

Löydöt pyritään havaitsemaan jo maaperässä ilman että ne liikkuvat tai pääsevät 

sekoittumaan alkuperäiseltä sijainniltaan. Mikäli käytössä on takymetri, löydön tarkka 

sijainti (x,y ja z –koordinaatit) voidaan mitata. Tärkeää on myös dokumentoida löydön 
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alkuperäinen asento ja muut löytökontekstiin liittyvät yksityiskohdat, mikäli ne ovat 

jollain tavalla löydön kannalta merkityksellisiä. Löydöt voidaan ottaa talteen myös 

esimerkiksi kaivausruutujen, yksiköiden ja kerrosten tarkkuudella, mutta tällöin tarkat 

koordinaatit jäävät pois. Löydöt siirrettään kentällä löytöpusseihin, joihin löydön tiedot 

kirjoitetaan ylös. Eri löytömateriaaleille on kuitenkin omat säilytys- ja käsittelytavat, 

jotka tulee ottaa huomioon. (Rankama 2008: 214 – 215.)  

 

Kaivauksien tarkoitus ei ole kerätä hienoja esineitä talteen, vaan tärkeämpää on jokaisen 

löydön konteksti eli tieto siitä mistä yhteydestä kukin löytö on peräisin; ilman 

löytöyhteyttä ei yksittäisen löydön tutkimuksellinen arvo ole niin suuri kuin sellaisen 

löydön, jonka tarkka konteksti tiedetään (Rankama 2008: 207). Dokumentointi painottuu 

nykyään kulttuurikerroksiin ja rakenteisiin, jotka ovat samalla eri löytöjen tai ilmiöiden 

konteksteja. (Suhonen 2008: 139.) 

 

Kaivaustapahtumat ja työvaiheet kentällä vaikuttavat dokumentointiin ja lopulta myös 

raportointiin ja tulkintoihin, mutta on hyvä muistaa, että koko ajan kehittyvät 

dokumentointimenetelmät vaikuttavat puolestaan myös kaivausmenetelmiin. Mikäli 

erilaisten kartta-aineistojen, kuten vaikka useamman tasokartan, yhdistäminen tai 

valokuvan ja/tai 3D -mallin liittäminen toisiinsa kokonaiskuvan saamiseksi onnistuu 

hyvin helposti ja tarkasti, voidaan pohtia, tarvitseeko koko kaivausaluetta silloin kaivaa 

yhtenäisenä suurena tasokaivausalueena kuten perinteisesti on usein tehty?  

 

Kaikkeen arkeologiseen toimintaan, kuten kenttätöihin ja dokumentoinnin tarkkuuteen, 

vaikuttaa kuitenkin ennen kaikkea raha. Se, kuinka paljon rahaa ja myös aikaa on 

käytettävissä, määrittää osittain sitä, kuinka voidaan toimia ja minkälaisia tuloksia 

voidaan saada. Kaivaminen on usein hidasta ja lisäksi tarkka ja huolellinen dokumentointi 

vaatii aikaa, resursseja ja välineistöä, jotka lisäävät kustannuksia. Myös 

jälkityövaiheeseen ja erilaisiin analyyseihin on varattava rahaa. Kaikkia tapahtumia, 

löytöjä tai olosuhteita on kuitenkin mahdotonta ennakoida ja monenlaisia yllätyksiä voi 

tulla vastaan. 

 

Arkeologinen kaivaus on joka tapauksessa ainutkertainen tapahtuma, johon vaikuttaa 

hyvin moni asia. Samaa kohdetta ei voida koskaan kaivaa uudestaan, joten työvaiheita on 
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syytä pohtia ja käsitellä. Samoin on pohdittava itse työvaiheiden dokumentointia ja 

tallentamista osana tavanomaista dokumentointia.  

 

2.2 KENTTÄTÖIDEN DOKUMENTOINTI 

 

Dokumentointi voidaan määritellä monella tavalla. Oma näkemykseni on, että 

arkeologisen kenttätyön dokumentoinnilla tarkoitetaan arkeologisen tiedon tallentamista 

toiseen muotoon. Dokumentoimalla voimme siirtää maastosta tietoa esimerkiksi kuvien 

tai kirjallisten muistiinpanojen muotoon. Maaperä on eräänlainen arkisto, joka on säilönyt 

tietoa menneisyydestä. Maaperä ei kuitenkaan ole aina kovin hyvä tai luotettava 

”arkisto”, sillä se ei säilö kaikkea mahdollista tietoa tai materiaalia ja maaperän tarjoama 

tieto menneisyydestä on usein hyvin pirstaleista, valikoitunutta ja vaikeasti tulkittavaa. 

Ilman dokumentointia kaikki se vähäkin tieto tuhoutuisi kaivettaessa, joten 

dokumentoinnin merkitys arkeologisessa kenttätutkimuksessa on suuri. On hyvä muistaa, 

että kohteen dokumentoinnin lisäksi voidaan dokumentoida myös itse 

kaivaustapahtumaa, olosuhteita ja työn eri vaiheita. Tulkintojen ja tulevaisuuden kannalta 

voi olla oleellista dokumentoida esimerkiksi sitä, mitä ja miten kaivauksilla on tehty.  

 

Muistiinpanot ovat osa dokumentointia kaivauksilla. Usein kaivausten johtaja kirjoittaa 

muistiinpanoja havainnoista kuten kulttuurikerroksista, rakenteista ja löydöistä. 

Tasokaivauksilla jokaista dokumentointitasoa ja siinä havaittuja ilmiöitä pyritään 

kuvaamaan sanallisesti, mutta myös kaivamisen edetessä on hyvä tarvittaessa kirjata 

tapahtumia ja havaintoja muistiin. Yksikkökaivausmenetelmässä voidaan käyttää apuna 

yksikkölomakkeita, joihin kaikki yksiköstä tehdyt havainnot kirjoitetaan ja merkitään 

yksikön suhde muihin yksiköihin. Sanalliseen dokumentointiin kuuluu 

maaperäominaisuuksien kirjaamisen lisäksi usein myös olosuhteiden kuvailu, sillä 

havainnointiolosuhteet voivat vaikuttaa siihen, mitä on mahdollista havaita. Huolelliset 

muistiinpanot auttavat jälkityövaiheessa ja varsinaisen kenttätyöraportin kirjoittamisessa. 

(Takala 1998: 147 – 151.) 

 

Sanallisen kuvailujen ja muistiinpanojen lisäksi keskeinen dokumentointimenetelmä 

kaivauksilla on valokuvaus. Kuvien avulla dokumentoidaan havaintoja, olosuhteita, 

työtapoja ja työn kulkua. Etenkin ennen kaivauksia otettavien yleiskuvien avulla kohde 

voidaan sitoa ympäristöönsä ja yleiskuvat havainnollistavat muutenkin 
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ympäristöolosuhteita kohteella. Tasokaivauksilla jokainen kaivaustaso kuvataan ja kuvat 

pyritään ottamaan ylhäältä, mielellään jopa suoraan kaivausalueen yläpuolelta. Myös 

yksikkökaivauksilla yksiköt dokumentoidaan valokuvin. Mikäli kaivausalue on hyvin 

suuri, se vaikeuttaa valokuvausta niin että koko aluetta voi olla vaikea saada yhteen 

kuvaan tai se joudutaan ottamaan hyvin kaukaa. Yleiskuvien lisäksi yksityiskohtakuvat 

auttavat hahmottamaan kaivauksilla havaittuja ilmiöitä, kuten esimerkiksi löytöjä, 

rakenteita tai kulttuurimaan kerrostumia. (Takala 1998: 163 – 168.) Kuvaamalla työkuvia 

eri työvaiheista voidaan myös dokumentoida eri työvaiheita ja menetelmiä. Nykyisten 

digikameroiden avulla kuvia on helppo ottaa runsaasti. Avuksi ovat tulleet myös pienet 

kuvauskopterit, eli nk. dronet, joiden avulla kaivausalueen kuvaaminen ilmasta tai 

suoraan yläpuolelta on helpompaa kuin erilaisten kuvaustornien virittely.  

 

Tasokaivauksilla perinteinen dokumentointitapa muistiinpanojen ja valokuvauksen 

lisäksi on ollut tasokarttojen piirtäminen millimetripaperille käsin. Valokuvauksen 

jälkeen on piirtäjän vuoro siirtyä dokumentoimaan tasossa havaittuja ilmiöitä, kuten 

kerroksia, syvänteitä, rakenteita, luonnollisia ilmiöitä (kivet, kannot, juuret, luonnolliset 

maakerrokset) sekä tarvittaessa myös löytökeskittymiä. Tasokartta perustuu aina piirtäjän 

omaan tulkintaan siitä mitä hän tasossa näkee tai haluaa kuvata. Kartat piirretään usein 

mittakaavaan 1:20, mutta tarvittaessa mittakaavaa voidaan muuttaa, esimerkiksi 

yksityiskohtakarttoihin tai yleiskarttoihin. Piirtäjä pyrkii havainnoimaan tasoa 

kohtisuoraan yläpuolelta ja mittakaava-apuna käytetään piirustuskehikoita tai mittoja. 

Piirtäjän suurin haaste on mittakaavassa pysyminen. Lisäksi kaikkia pieniä yksityiskohtia 

ei voi kuvata kartalla ja esimerkiksi kivien kohdalla joudutaan usein tekemään 

kompromisseja siitä, mitkä jätetään piirtämättä, jotta kartasta ei tulisi liian epäselvää. 

Usein esimerkiksi maalajien vaihtuminen toiseksi ei ole kovin selvärajainen ilmiö ja se 

tuottaa haasteen piirtämiselle. Piirtäminen on usein hyvin hidasta ja käytännössä koko 

kaivaustyömaa pysähtyy usein piirtämisen ajaksi, mikä luonnollisesti hidastaa työn 

etenemistä. Karttaan merkitään usein myös vaaituskoneella (tai nykyään takymetrillä) 

mitattavia korkeuslukemia esimerkiksi suurimmista kivistä tai muista ilmiöistä. (Takala 

1998: 152 – 157.)  

 

Kaivausten edettyä loppuun, eli kun on kaivettu puhtaaseen pohjamaahan saakka, 

piirretään käsin tasokarttojen tapaan pystysuoria kaivausalueen reunoja kuvaavat 

profiilikartat (joista Takala käyttää nimitystä leikkauskartta). Profiilikarttoja koskevat 
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samat haasteet kuin tasokarttojenkin piirtämistä: mittakaavassa pysyminen voi olla 

haastavaa ja maalajien vaihettuminen toiseksi ei ole selkeärajainen ilmiö, jollaiseksi se 

usein kartalla halutaan kuvata. Myös profiilikartta perustuu piirtäjän omaan tulkintaan ja 

pienimpien yksityiskohtien kanssa joudutaan tekemään kompromisseja. (Takala 1998: 

157 – 161.) Muita kaivauksilla käsin piirrettäviä karttoja ovat yksityiskohtakartat tai 

yksikkökartat joita voidaan piirtää samaan tapaan kuin tasokarttoja. Mikäli käytetään 

yksikkökaivausmenetelmää, jokainen yksikkö piirretään yleensä omalle kartalle. (Takala 

1998: 155 – 157.) 

 

Jälkityövaiheessa kentällä piirretyt kartat piirretään puhtaaksi raporttia varten. 

Aikaisemmin ennen tietokoneita ja paikkatieto-ohjelmia kartat piirrettiin puhtaaksi 

piirustuskalvoille ja piirtämiseen käytettiin erityisiä kalvokyniä (Takala 1998: 187 – 187). 

Nykyään hyödynnetään paikkatieto-ohjelmia, kuten MapInfo-, ArcMap- tai QGIS-

sovelluksia, joiden avulla käsin piirretyt tasokartat voidaan piirtää puhtaaksi. Tämä 

työvaihe vie kuitenkin jonkin verran aikaa ja voi olla osittain tulkinnanvaraista riippuen 

käsin piirretyn kartan tarkkuudesta ja yksityiskohdista.  

 

Aivan viime vuosina dokumentoinnin avuksi on tullut fotogrammetrian avulla 

kaivauksilta tai kohteista tuotetut 3D-mallit. Fotogrammetrialla tarkoitetaan menetelmiä, 

joiden avulla voidaan määrittää kohteen sijaintia, muotoa ja koko kuvista mittaamalla ja 

käyttämällä mittauksessa hyväksi kuvan ja kohteen välisiä geometrisia vastaavuuksia. 

Sana fotogrammetria ymmärretään kuitenkin yleisesti kuvamittaukseksi ja mittauksen 

kannalta tärkein kohdetta koskeva tieto on geometrista. (Salmenperä 2004: 5 – 6.) 

 

Uusi Structure from motion -tekniikka (SfM) eroaa perinteisestä fotogrammetriasta siten, 

että kameran sisäinen geometria, sijainti ja orientointi lasketaan kuvista automaattisesti. 

Kuvissa on kuitenkin oltava riittävästi päällekkäisyyttä, jotta malli voidaan luoda lähes 

”automaattisesti”. (Micheletti 2015: 1 – 2.) Arkeologisten kenttätöiden dokumentoinnista 

fotogrammetrian avulla on kirjoiteltu viime vuosina myös alan suomenkielisen lehden, 

Muinaistutkijan, sivuilla ja erityisesti mallinnusohjelmien kehittyminen on parantanut 

laatua ja menetelmän käytettävyyttä arkeologiseen dokumentointiin. (esim. Debenjak 

2015, Seitsonen 2018).  
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3D-mallinnusta voidaan tehdä arkeologisilla kohteilla myös maastolaserkeilaimien 

avulla. Maastolaserkeilaustekniikalla (TLS) tarkoitetaan maasta käsin tehtävää 

laserkeilausta. Laserkeilain voidaan sijoittaa maastoon esimerkiksi kolmijalan avulla. 

Kohteiden koordinaatit mitataan suunnatun laseretäisyysmittauksen avulla, eli suunta ja 

etäisyys mitataan ja niiden avulla voidaan laskea kohdepisteelle tarkat koordinaatit 

kolmiulotteisesti. Maastolaserkeilaimen avulla ympäristöstä voidaan siis tuottaa tiheää 

kolmiulotteista pistepilveä. (Holopainen ym. 2013: 30.) Maastolaserkeilaimen käyttöä 

arkeologisena dokumentointivälineenä on testattu mm. Muuritutkimus Oy:n toimesta 

usealla kohteella ja laserkeilaus on hyvin toimiva sekä tarkka dokumentointimenetelmä 

(esim. Lehto & Uotila 2017: 9 – 18).  

 

2.3 RAPORTOINTI 

 

Kenttätöiden jälkeen seuraa arkeologisen tutkimuksen kannalta oleellinen työvaihe eli 

jälkityöt. Jälkitöissä mm. puhdistetaan ja luetteloidaan löydöt, tehdään kartat raporttia 

varten, tehdään mahdollisesti luonnontieteellisiä analyysejä (esimerkiksi 

radiohiiliajoituksia varten voidaan lähettää näytteitä ajoituksia tekeviin laboratorioihin) 

sekä tärkeimpänä lopuksi kirjoitetaan tutkimusraportti eli kaivauskertomus. (Takala 

1998: 187 – 196.)  

 

Kuten laatuohjeessa todetaan: ”arkeologisen kaivauksen laadun arvioinnin keskeisin 

dokumentti on kaivausraportti liitteineen” (Museovirasto 2016: 22). Onnistunut kaivaus 

ja dokumentointi eivät vielä riitä, vaan työvaiheista, dokumentoinnista ja tuloksista on 

muodostettava raportti, joka on selkeä, havainnollistava, ymmärrettävä ja tarkka kuvaus 

kenttätöistä ja sen tuloksista. Takala puolestaan toteaa raportoinnista, että 

kaivauskertomus on yhteenveto kenttätöistä ja siinä kerrotaan kaivamisesta 

mahdollisimman hyvin niin, että raportista kenen tahansa tulisi saada selvä kuva siitä, 

millaista kohdetta on tutkittu ja mitä kaivaukselta on löydetty (Takala 1998: 193). 

 

Laatuohjeissa on määritelty, mitä raportin tulee sisältää. Raportti liitteineen toimitetaan 

Museovirastoon, josta se välitetään edelleen arkistoon. Raportti koostuu tekstiosuudesta, 

valokuvista, kartoista ja luetteloista. Raportin tulee sisältää mm. kohteen perustiedot, 

tutkimushistoria, ympäristötietoa, kuvailu kenttätyön vaiheista, dokumentoinnin ja 

löytöjen talteenoton periaatteet, kuvaukset löytöyhteyksistä ja löytöluettelo, tiedot 
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otetuista näytteistä sekä niiden tuloksista, tulkinnat ja perustellut johtopäätökset sekä 

lähdeluettelo. Myös valokuvat ja kartat ovat erittäin olennainen osa raporttia. 

(Museovirasto 2016: 22 – 26.) 

 

Raporttiin tulevista kartoista on omat ohjeistuksensa laatuohjeessa. Raportissa tulee olla 

yleiskartta, josta selviää tutkittujen alueiden sijainti ja laajuus. Laatuohjeessa todetaan 

myös, että tarkempi dokumentointi tehdään joko piirtämällä tai valokuvaamalla havaitut 

arkeologiset ilmiöt kuten rakenteet, kulttuurikerros tai löydöt. Raporttiin tulevista 

kartoista tulee lisäksi selvitä hyödynnettävä tiedostoformaatti, joista laatuohje toteaa: 

”kartat on tuotettava yleisessä tiedostoformaatissa, esimerkiksi Mapinfo tab tai Esri 

Shape formaatissa. Muita formaatteja käytettäessä on ehdottomasti ilmoitettava, mitä 

ohjelmistoa on käytetty ja mikä formaattiversio on kyseessä”. Lisäksi kartasta on käytävä 

ilmi mm. sen perustiedot, eli mittakaava, pohjoisnuoli, kartan piirtäjä/puhtaaksipiirtäjä, 

karttamerkkien selitys ja koordinaattipisteet joiden avulla kartan voi liittää 

valtakunnalliseen koordinaattijärjestelmään. (Museovirasto 2016: 22 – 26.) 

 

Laatuohjeessa ei mainita mitään 3D-malleista tai mallinnuksesta yleisesti. Raporttiin 

hyväksytään siis toistaiseksi vain valokuvat ja/tai kartat. Tarkemmin ei kuitenkaan ole 

määritelty esimerkiksi sitä, miten tasokarttoja tai profiilikarttoja tulisi tuottaa tai tehdä 

eikä sitä, kuinka tarkkoja tai yksityiskohtaisia niiden lopulta tulisi olla. Käytännössä 

dokumentointia kentällä voidaan siis tällä hetkellä suorittaa hyvin monella eri tavalla.  
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3 AINEISTO 

 

Tutkimuksen aineistona on käytetty valokuvia, jotka ovat peräisin neljältä eri 

arkeologiselta tutkimuskohteelta ja aidoista kenttätöiden dokumentointitilanteista. 

Aineiston kaksi ensimmäistä kohdetta (Espoo Urheilupuisto 2 ja Porvoo Kirkonmäki) 

ovat Mikroliitti Oy:n tutkimuksia vuodelta 2017 ja kohteet Helsingin Suomenlinnasta 

ovat puolestaan Museoviraston arkeologisten kenttäpalveluiden tutkimuksia kesältä 

2018. Tutkielmani kirjoitusajankohtaan mennessä yhdestäkään aineistossani olevasta 

kohteesta ei ole saatavilla valmista raporttia, joihin voisin viitata. Olen kuitenkin itse ollut 

osallisena kaikkien neljän kohteen kenttätutkimuksissa ja kuvailen aineistoa omasta 

kenttätyöntekijän näkökulmastani ja kohteiden perustietojen perusteella, koska kohteiden 

varsinaisiin tutkimusraportteihin ei ole mahdollista viitata. Koska tutkimukseni kohdistuu 

ainoastaan kohteilta otettujen valokuvien perusteella luotujen 3D-mallien ja ortokuvien 

analysointiin, eivät arkeologiset tutkimusraportit myöskään ole oleellisia tutkielmani 

kannalta. 

 

Espoon Urheilupuisto 2-kohteella työskentelin kaivausapulaisena ja kaivoin useampaa 

liesirakennetta tutkimusten aikana. Valokuvat liedestä on ottanut kenttätöitä johtanut 

Mikroliitti Oy:n Timo Jussila. Kuvat on otettu digikameralla liesirakenteen 3D-

mallinnusta varten ja kuvissa on nähtävillä myös mallinnusta varten lisätyt markkerit 

(värikkäät muoviset shottilasit), joiden tarkat x-, y- ja z-koordinaatit mitattiin kentällä 

takymetrillä.  

 

Porvoon Kirkkomäen kaivauksilla työskentelin tutkijana ja tutkimusten aikana mm. 

kaivoin esiin hautoja ja tein mittadokumentointia takymetrillä. Aineistossa käyttämäni 

ruumishaudan kaivoin esiin tutkimusten yhteydessä itse, mutta 

valokuvausdokumentoinnista vastasi kenttätöitä johtanut FT Ville Laakso. Valokuvat on 

otettu järjestelmäkameralla 3D-mallinnusta varten ja markkereiden (värikkäiden 

puuhelmien) tarkat koordinaatit mitattiin takymetrillä.   

 

Suomenlinnan molemmilla kohteilla työskentelin apulaistutkijana ja aineisto on 

kokonaan alusta asti itse tuottamaani, normaalia kohteen kenttädokumentointia, joka 

kuului työtehtäviini Museoviraston arkeologisissa kenttäpalveluissa. Molemmat kohteet 

olen kaivanut ja puhdistanut dokumentointia varten (kivirakenne kaivettiin osin 
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koneellisesti). Sen jälkeen otin valokuvat 3D-mallinnuksia varten, sekä kivirakenteen 

osalta myös mittasin mallinnuksessa hyödynnettyjen Agisoft -ohjelman markkereiden 

tarkat koordinaatit takymetrillä. Kaivorakenteen dokumentoin valokuvaamalla ja 

mittaamalla takymetrillä rakenteiden sijainnit, mutta 3D-mallinnusta ei hyödynnetty 

kyseisen koekuopan tarkempaan dokumentointiin, vaan otin kuvat ylimääräisenä 

varotoimenpiteenä matkapuhelimella varsinaisen dokumentoinnin jälkeen.   

 

3.1 ESPOO URHEILUPUISTO 2, LIESIRAKENNE 

 

Espoon Urheilupuisto 2-kohde sijaitsee Leppävaarassa, uimahallin ja urheilukentän 

pohjoispuolella ja noin 550 m Leppävaaran kirkosta luoteeseen. Kaivausalue sijoittui 

hiekkapohjaiselle loivasti etelään laskevalle rinteelle ja aivan ulkoilupolun vierelle. 

Espoon kaupunki oli aikeissa rakentaa alueelle sprinttiladun ja muinaisjäännös tutkittiin 

kesällä 2017 tulevan sprinttiladun alueelta.   

 

Alueelta löytyi yhteensä 14 kivistä rakennettua liesirakennetta, jotka kaivettiin ja 

dokumentointiin erillisinä omina rakenteina. Liedet kaivettiin pohjaan saakka tasoissa 

niin, että jokaisesta liedestä dokumentoitiin (lieden koosta riippuen) useampi taso. 

Dokumentointiin kuului liesien valokuvaus ja mittaus takymetrillä. Lisäksi liesien 

dokumentointitasoista otettiin valokuvia 3D-malleja varten ja 

koordinaattipisteinä/markkereina toimivien shottilasien sijainnit mitattiin takymetrillä, 

jotta 3D-mallit voitaisiin sitoa koordinaatistoon. 

 

Yhden liesirakenteista valitsin mukaan aineistooni, koska maastossa ja valokuvissa ne 

erottuivat melko selkeinä rakenteina ja selkeärajaisina maaperän värjäytyminä. Hiekka 

oli liesien kohdalla värjäytynyt hyvin tummaksi ja hiekka tuntui liesien kohdalla 

tahmealta tai rasvaiselta kaivettaessa. Kivirakenteet ja liesien likavärjäytymät 

muodostivat useassa dokumentointitasossa varsin selkeän, yhtenäisenä erottuvan 

rakenteen, ja oletin sen näin ollen olevan varsin helppo ja melko yksinkertainen testi 

luokittelumenetelmien näkökulmasta. Lisäksi kivet ja eri tavoin värjäytynyt 

hiekkamaaperä/kulttuurikerros ovat esimerkki kivikauden kohteesta, vaikka kivikauden 

rakenteet tai kulttuurikerrokset harvemmin ovat yhtä selkeitä kuin Urheilupuisto 2-

kohteen liedet. Tulosten tulkinnan kannalta vaikutti järkevältä valita luokittelutesteihin 

kohde ja rakenne, jota olen itse kaivanut esiin ja näin ollen minulla oli parempi käsitys 
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itse rakenteesta ja maaperän ominaispiirteistä kuin mitä on mahdollista havaita pelkästään 

kuvista tai niiden perusteella tehdystä 3D-mallista. Kuvien perusteella ei voi hahmottaa 

maaperän tuntumaa tai värieroja aivan samalla tavalla kuin itse kaivaustilanteessa tai 

tehtäessä kohteella kenttädokumentointia. 

 

3.2 PORVOO KIRKONMÄKI, HAUTA 

 

Porvoon kirkonmäellä tehtiin kaivaustutkimuksia syksyllä 2017. Kaivaustutkimukset 

liittyivät kirkon maalämpöjärjestelmän rakentamiseen ja tutkittavana olivat 

maalämpökaivojen ja putkien rakennuskohdat kirkon länsipuolella. Kaivausalue sijaitsi 

kirkosta hieman alempana rinteessä, osoitteessa Välikatu 19 olevan rakennuksen 

idänpuoleisella pihamaa-alueella.   

 

Kaivauksissa löytyi useita ehjiä hautoja sekä osittain säilyneitä hautoja ja irtoluita, mikä 

on tyypillistä vanhalle hautausmaalle. Haudat kaivettiin esiin yksikkökaivauksena niin, 

että samaan hautaan kuuluvat luut ja haudan rajat voitiin dokumentoida omana 

kokonaisuutenaan. Hautojen kaivaminen yksikkömenetelmällä on erittäin perusteltua ja 

tutkimalla hautoja omina yksikköinä voidaan arvioida mm. vainajien lukumäärää ja 

jokaisen haudan omia erityispiirteitä. Osa haudoista ei ollut täysin ehjiä kokonaisuuksia, 

vaan myöhempi hautaus oli rikkonut vanhempaa ja osa haudoista jäi osittain profiiliin.  

 

Haudat dokumentoitiin kentällä valokuvien avulla, mittaamalla takymetrillä haudan 

tarkat sijaintitiedot ja yksityiskohdat, kuten hautojen rajat, sekä kirjoittamalla 

havainnoista paljon muistiinpanoja. Muistiinpanojen tueksi eri työvaiheita 

dokumentoitiin ottamalla työkuvia.  

 

Valitsin aineistoon mukaan haudan, jonka itse kaivoin esiin ja jonka erityispiirteenä oli 

vainajan erikoinen sivulle kääntynyt asento. Vainaja ei ollut nykyiseen maanpintaan 

nähden vaakatasossa, vaan luuranko kiertyi voimakkaasti sivulle ja lähes ”kylkiasentoon” 

jalkojen osalta. Haudan heikosti erottuvien rajojen, monien pienten luiden ja 

yksityiskohtien arvelin olevan luokittelutyökaluille haasteellinen analysoitava ja siksi 

haudan mukaan ottaminen oli kiinnostava testi luokittelutyökalujen toimivuuden 

arvoimiseksi. Haudan monien yksityiskohtien piirtäminen käsin kentällä mittakaavassa 

tasokartan muotoon olisi ollut itselleni (kokemattomalle piirtäjälle) haastavaa, joten oli 
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todella kiinnostavaa testata miten hyvin luiden ja pienten yksityiskohtien ”tunnistaminen” 

onnistuisi eri luokittelutyökalujen avulla. Hauta poikkesi muusta aineistostani, sillä 

ortokuvassa ei ole havaittavissa selkeitä rakenteita tai esimerkiksi kiviä. Valitsemani 

haudan vainaja ei myöskään ollut ehjä, vaan hajonneen kallon arvelin osaltaan myös 

vaikeuttavan kuvan tulkintaa.  

 

3.3 HELSINKI SUOMENLINNA, KIVIRAKENNE 

 

Kesällä 2018 Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut suoritti arkeologista valvontaa 

Suomenlinnan Susisaarella, Piperin puiston kaivuutöissä. Valvonta liittyi puiston 

kunnostustöihin: puistoon oli tarkoitus rakentaa aita, uusi kävelytie aidan vierustalle sekä 

istuttaa uusia puita. Työ alkoi aidan perustusten valvontana, mutta jo ennen varsinaista 

kaivuutyön aloittamista voitiin havaita maanpinnalla kiviä, jotka viittasivat rakenteeseen. 

Piperin puisto on ollut luultavasti aidattu aikaisemmin ja aita on piirretty puistoa 

koskeviin vanhoihin karttoihin. Kuva mahdollisesta aidan rakenteesta ja vanha kartta, 

josta aitalinjan voi havaita, ovat nähtävillä mm. Piperin puiston opastaululla.  

 

Kivirakenne otettiin esille konekaivuuna ja kivet muodostivat selkeän rakenteen, joten 

rakenteen tulkittiin olevan puistoa kiertäneen aidan jykevä kiviperustus. Kivirakenne osui 

juuri samaan sijaintiin ja puistoa kiertävään linjaan, jossa aidan oletettiin vanhan kartan 

perustella kulkeneen. Dokumentointia varten kivirakenne puhdistettiin käsin ja samalla 

otettiin talteen muutamia löytöjä. Huolellisen dokumentoinnin jälkeen kiviperustus 

peitettiin ja se sai jäädä paikoilleen, sillä rakenne ei estänyt uuden aidan rakentamista sen 

vierelle eikä myöskään puiden istuttamista rakenteen läheisyyteen. 

 

Valitsin kivirakenteen (aidanperustuksen) mukaan aineistooni, sillä se edustaa varsin 

suurta ja selkeää rakennetta. 3D-malli kivirakenteesta onnistui erittäin hyvin ja tarkasti. 

Hyvälaatuisen, yksityiskohtaisen ja suurikokoisen ortokuvan ottaminen mukaan 

analyyseihin oli tärkeää, sillä 3D-mallintaminen todennäköisesti kehittyy koko ajan 

parempaan ja tarkempaan suuntaan. Selkeän rakenteen (perustuskivien) lisäksi 

ortokuvasta oli havaittavissa hyvin pieniä yksityiskohtia, kuten tiilen- ja laastinmuruja, 

joiden oletin omalta osaltaan tuottavan haasteita luokittelutyökaluille. Rakenteen kivissä 

oli myös isoja sävyeroja, joiden arvelin vaikuttavan tuloksiin. On varsin yleistä, että kivet 

eivät suinkaan aina näytä samalta tai ole värisävyltään samoja, vaikka ne arkeologisessa 
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mielessä edustaisivatkin samaa rakennetta. Valokuvat ja niistä tuottamani 3D-malli 

onnistuivat kivirakenteen osalta hyvin osittain onnekkaiden sääolosuhteiden vuoksi. 

Puhdistuksen jälkeen oli yön aikana satanut vettä ja sade oli omalta osaltaan 

”puhdistanut” kivirakenteen. Dokumentoinnin pystyin suorittamaan kuvaamiselle 

otollisella hetkellä, eli pilvipoutaisena aamuna ilman auringon aiheuttamia varjoja.  

 

3.4 HELSINKI SUOMENLINNA, KAIVO 

 

Suomenlinnassa tehtiin kesällä 2018 myös muita arkeologisia tutkimuksia 

(koekaivauksia), jotka liittyivät talotekniikkaan ja rakennusten mahdolliseen 

kunnostamiseen tulevaisuudessa. Yksi tutkittavista kohteista oli Kanttinauhatalo (B54), 

joka sijaitsee Susisaaressa, aivan Piperin puiston laidalla. Rakennuksen ympärille 

kaivettiin yhteensä viisi koekuoppaa, joiden avulla pyrittiin selvittämään kyseisen 

rakennuksen perustusten kuntoa sekä maaperän ominaisuuksia perustusten läheisyydessä.  

 

Yksi koekuopista (koekuoppa numero 3 myöhemmin ilmestyvässä tutkimusraportissa) 

paljasti yllättävän neliömäisen rakenteen ja betonilattian tai -tason hieman syvemmältä 

rakenteen ympäriltä. Neliömäinen rakenne tulkittiin kaivoksi sen muodon vuoksi. 

Betonisen neliömäisen kehyksen sisällä rakenne kapeni pienemmäksi neliönmuotoiseksi 

”kuiluksi”, jota ei lähdetty kaivamaan pohjaan asti, sillä se olisi ollut teknisesti haastavaa. 

Kaivo ei tullut esiin koekuopasta kokonaisena, vaan koekuoppa ylettyi kaivorakenteen 

puoliväliin, eikä kuoppaa myöskään lähdetty enää erikseen laajentamaan, sillä kaivon 

muoto ja koko voitiin todeta maan pinnalta lapionpistoilla. 

 

Valitsin kaivon mukaan aineistooni, sillä halusin testata matkapuhelimella ohimennen 

dokumentointitilanteessa otettujen kuvien toimivuutta 3D-mallinnukseen. Lisäksi halusin 

samalla testata kahta täysin samasta lähdemateriaalista tuottamaani, mutta laadultaan 

toisistaan poikkeavaa ortokuvaa, jotta pystyisin arvioimaan nimenomaan ortokuvan 

laadun vaikutusta luokittelujen lopputulokseen. Ortokuvan laadun vaikutuksen 

testaaminen oli kiinnostavaa sekä tärkeää ja oletin erityisesti testattavan kuvan laadulla 

olevan kohtalaisen suuri merkitys luokittelutyökalujen toimivuuteen.  
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4 MENETELMÄT 

 

Kuvaluokittelulla tarkoitetaan digitaalisen kuvan jokaisen pikselin jakamista temaattisiin 

luokkiin vertaamalla pikseleiden arvoja toisiinsa ja muodostamalla samankaltaisista 

pikseleistä luokkia (Campbell & Wynne 2011: 335). Luokittelun tavoitteena on muuntaa 

kuva temaattiseksi dataksi ja usein luokittelussa ollaan kiinnostuneita luokkien 

temaattisista piirteistä eikä niinkään niiden taustalla olevista heijastuma-arvoista (Tempfli 

et al. 2009: 293). Teoriassa luokat ovat homogeenisia ja saman luokan pikselit ovat 

spektrisesti samankaltaisempia kuin toiseen luokkaan jaetut pikselit. Käytännössä 

kuitenkin jokaisen luokan sisällä on jonkin verran vaihtelua. (Campbell & Wynne 2011: 

335). Luokittelemalla digitaalinen kuva siitä voidaan muodostaa temaattinen kartta, 

jollaiseksi myös arkeologiselta kaivaukselta tehty tasokartta voidaan määritellä.  

 

Perinteisessä filmivalokuvauksessa valon vaikutuksesta syntyy filmiin piilevä kuva ja 

kehitettäessä valottunut kuva vahvistuu hopean pelkistyessä. Kuva saadaan pysyväksi 

kiinnitysvaiheessa, jolloin siitä huuhdotaan pois vielä pelkistymättömät valonherkät 

ainesosat. (Salmenperä 2004: 14 – 15.)  

 

Digitaalinen kuva poikkeaa perinteisestä filmikuvasta. Perinteinen valokuva tai paperille 

tulostettu valokuva voidaan kuitenkin digitoida (skannata) digikuvan muotoon. 

Digitaalinen kuva koostuu kuva-alkioista eli pikseleistä. Digitaalinen kuva on jaettu 

pikseleihin, jossa jokaisen pikselin keskimääräinen mustuma tallennetaan numeeriseen 

muotoon. Keskimääräisiä mustuma-arvoja mitataan densiometrin avulla. Pikselikokoa 

ilmaistaan käsitteellä spatiaalinen resoluutio (alueellinen erotuskyky). Se voidaan 

ilmoittaa joko suoraan pikselikokona (mikrometreinä) tai kirjapainotekniikan yksiköllä 

DPI (pistettä tuumalla). Radiometrisellä resoluutiolla tarkoitetaan sävyarvojen 

tummuuden luokittelussa (diskretoinnissa) käytettävien luokkien lukumäärää. Jos 

esimerkiksi käytetään sävyarvon tallennukseen 8 bittiä, arvo on 256 luokkaa. 

Spektraalisella resoluutiolla puolestaan tarkoitetaan aallonpituuskaistojen eli värien 

lukumäärää. Tavanomaiset värikuvat sisältävät digitaalisessa muodossa kolme kaistaa eli 

punainen, sininen ja vihreä (Red, Green, Blue = RGB), mutta esimerkiksi 

satelliittikuvauksessa kaistojen lukumäärä on suurempi. (Salmenperä 2004: 18- 19.)  
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Fysikaalisesti väri voidaan määrittää mittaamalla säteilyn aallonpituusjakaumaa. 

Spektraaliset jakaumat voivat kuitenkin vaihdella ja vaihtelusta huolimatta synnyttää 

samankaltaisen visuaalisen näköaistimuksen. (Salmenperä 20014: 17.) On otettava 

huomioon, että spektrinen luokittelu ja informatiivinen luokittelu (johon siis useimmiten 

luokittelulla pyritään) ovat eri asioita. Informatiivisia luokkia voivat olla esimerkiksi 

ilmakuvista eroteltavissa olevat vesistö, pellot, metsät jne. Spektriset luokat taas 

muodostuvat toisiaan sävyarvoiltaan muistuttavista samankaltaisista pikseleistä. 

Luokittelun tavoitteena on useimmiten löytää näiden informatiivisten luokkien ja 

spektristen luokkien välinen ”yhteys”. Spektriset luokat eivät kuitenkaan aina välttämättä 

vastaa suoraan niitä informatiivisia luokkia, joita kuvasta halutaan löytää. Luokittelun 

tekijä voi siis joutua tekemään valintoja esimerkiksi siitä, mitkä spektriset luokat 

vastaavat todellisia informatiivisia luokkia. (Fundamentals of remote sensing.) 

 

4.1 OHJATTU KUVALUOKITTELU 

 

Ohjattu luokittelu (supervised classification) voidaan määritellä prosessiksi, jossa 

tunnettujen luokkien, eli tunnettujen pikseleiden, avulla luokitellaan tunnistamattomia tai 

vielä luokittelemattomia pikseleitä (Campbell & Wynne 2011: 349). Ohjatussa 

luokittelussa käyttäjä määrittelee luokkien spektriset piirteet identifioimalla kuvasta 

harjoitusalueita (training areas) ja luokittelu perustuu näihin harjoitusalueisiin. Tällöin 

käyttäjän on siis tunnettava ja tunnistettava kuvasta niitä piirteitä, joiden perusteella hän 

haluaa luokittelun tehdä. (Tempfli et al 2009: 295.) Termi ”ohjattu” kuvaa kyseistä 

luokittelumenetelmää kohtuullisen hyvin, sillä nimenomaan luokittelun tekijä ohjaa 

luokittelun prosessia ja valitsee ne pikselit, joihin luokittelu perustuu. 

 

Käytännössä ohjattu luokittelu tarkoittaa tasokarttojen kohdalla sitä, että luokittelun 

tekijän on tunnistettava kuvasta ne elementit, joiden perusteella hän haluaa tasokartan 

tehdä. Ohjattu luokittelu muistuttaa tavallaan käsin kentällä piirrettävää tasokarttaa, eli 

lopputulokseen vaikuttaa tekijän kyky erottaa maasta (tai kuvasta) eri kulttuurikerroksia, 

rakenteita tai muita ilmiöitä.  

 

Käytettävien harjoitusalueiden tulisi olla mahdollisimman edustavia ja myös luokan 

sisäinen variaatio tulisi ottaa huomioon. Edustavuuden lisäksi harjoitusalueiden 

lukumäärä vaikuttaa lopputulokseen. Sama harjoitusalue ei myöskään voi edustaa 
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useampaa luokkaa, eli harjoitusalueet eivät saisi olla päällekkäisiä.  (Tempfli et al. 2009: 

295.) 

 

Harjoitusalueiden valinnan jälkeen varsinainen luokittelu voidaan tehdä perustuen eri 

algoritmeihin, kuten esimerkiksi Maximum Likelihood Classification (Suurimman 

uskottavuuden estimointi), Nearest Neighbors (lähimmän naapurin menetelmä). 

(Campbell & Wynne 2011: 358 – 363). 

 

Ohjatun kuvaluokittelun etu tasokarttojen luomisessa perustuu harjoitusalueisiin. Mikäli 

harjoitusalueet tehdään esimerkiksi yhden tason perusteella ja seuraavassa tasossa 

vaikuttaisi jatkuvan samat yksiköt/kulttuurikerrokset/rakenteet, voidaan valmiita 

harjoitusalueita hyödyntää suoraan luokittelun tekemiseen. Erityisen kiinnostavaa olisi 

juuri testata, tunnistavatko algoritmit eri tasoista samoja elementtejä, ts. vastaako luokitus 

sitä mitä luokittelija mielestään tasokuvissa tai kentällä on nähnyt? Lisäksi voidaan testata 

eri algoritmien toimivuutta samoihin harjoitusalueisiin. Toisaalta samalla on pidettävä 

mielessä, että harjoitusalueiden tulee olla mahdollisimman edustavia ja niiden valinnassa 

voidaan joutua tekemään monenlaisia kompromisseja. Harjoitusalueiden valinta 

kuitenkin vaikuttaa lopputulokseen, joten aiheeseen on syytä kiinnittää paljon huomiota.  

 

4.2 OHJAAMATON KUVALUOKITTELU 

 

Ohjaamaton kuvaluokittelu (unsupervised classification) perustuu luonnollisten ryhmien 

tai rakenteiden identifioimiseen digitaalisen kuvan spektraalisten arvojen perusteella. 

Verrattuna ohjattuun luokitteluun ohjaamattoman luokittelun menetelmän eduksi voidaan 

lukea se, että luokittelun tekijä ei tarvitse etukäteen tietoa luokista tai alueista, joita hän 

haluaa luokitella. Toisaalta tulosten tulkintaan tarvitaan kuitenkin jonkinlaista 

taustatietoa tai ymmärrystä luokiteltavasta alueesta. Koska ohjaamaton luokittelu 

perustuu enemmän lukuarvoihin pikseleiden takana, se vähentää ”inhimillisten 

virheiden” mahdollisuutta. Lisäksi ohjaamattoman luokittelun avulla voidaan havaita 

myös pieniä alueita tai pikselijoukkoja, jotka voisivat ohjatussa luokittelussa jäädä 

huomaamatta. Menetelmän haasteena on kuitenkin jälleen se, että spektraalisesti 

erotettavat luokat eivät välttämättä vastaa suoraan informatiivisia luokkia tai niitä 

luokkia, joita kuvasta halutaan erotella. (Campbell & Wynne 2011: 339 – 341.) 
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Ohjaamaton luokittelu toteutetaan usein klusterimetodilla. Pikselit jaetaan luokkiin niiden 

sisältämien numeeristen lukuarvojen perusteella ja sen toteuttamiseksi on kehitetty useita 

erilaisia klusterialgoritmeja. Ohjaamatonta luokittelua voidaan myös hyödyntää, mikäli 

halutaan selvittää datan spektraalisten arvojen jakautumista ennen ohjatun luokittelun 

tekemistä. (Richards & Jia 2006: 78.)   

 

Ohjaamattoman luokittelun haasteena, etenkin arkeologisen dokumentoinnin 

näkökulmasta, ovat todennäköisesti saman ilmiön eri ”variaatiot”. Kaikki kivet eivät 

esimerkiksi ole värisävyiltään samanlaisia tai saman ihmisyksilön luut voivat olla 

maaperästä johtuen erisävyisiä. Toisaalta ohjaamaton luokittelu voisi soveltua 

käytettäväksi esimerkiksi juuri silloin, kun ortokuvasta halutaan erotella värisävyltään 

vain vähän toisistaan poikkeavia kulttuurimaaläikkiä. Ohjaamaton luokittelu on 

todennäköisesti kuitenkin herkempi olosuhteille ja luokitusta voivat häiritä esimerkiksi 

varjot kuvassa. Koska ohjaamaton luokittelu perustuu nimenomaan numeerisiin 

lukuarvoihin pikseleiden takana, sen soveltuvuutta luokitteluun voi olla vaikea arvioida 

pelkän kuvan visuaalisen ilmeen perusteella.  

 

4.3 OLIOPOHJAINEN KUVA-ANALYYSI 

 

Toisin kuin ohjattu tai ohjaamaton luokittelu, oliopohjainen kuva-analyysi (Object-based 

Image Analysis, OBIA/GEOBIA) ei perustu yksittäisten pikseleiden spektraalisiin 

sävyarvoihin, vaan analyysi pyrkii tarkastelemaan pikseleitä joukkoina, eli objekteina ja 

siten se pyrkii erottamaan kuvista yhtenäisiä pikseleiden muodostamia alueita. 

Oliopohjainen kuva-analyysi tehdään yksinkertaistettuna segmentoimalla digitaalinen 

kuva ja luokittelemalla segmentoitu kuva. Segmentointiin on kehitetty useita eri 

algoritmeja, jotka voidaan jakaa neljään kategoriaan: pistepohjaisiin (point-based), 

reunapohjaisiin (edge-based), aluepohjaisiin (region-based) ja yhdistelmiin (combined). 

Segmentoinnin lopputuloksena syntyy alueita eli segmenttejä, jotka on luotu yhden tai 

useamman homogeenisuuskriteerin avulla. (Blaschke 2010: 2 – 4.) 

 

Oliopohjainen kuva-analyysi sopii erityisesti korkean spatiaalisen resoluution kuvien 

luokitteluun. Sävyarvon lisäksi luokitus voi perustua esimerkiksi muotoon tai tekstuuriin. 

Menetelmän hyödyntämiseksi tarvitaan kuitenkin konkreettista taustatietoa siitä, mitä 

luokitellut alueet tai objektit kulloinkin edustavat, jotta voimme ymmärtää kuva-
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analyysin tuloksia.  (Tempfli et al 2009: 311 – 312.) Segmentoitu kuva voidaan luokitella 

siten, että luokitus perustuu esimerkiksi geometriaan, alueeseen, väriin, muotoon, 

tekstuuriin tai kontekstiin. Oliopohjainen kuva-analyysi muistuttaakin ihmisen tapaa 

nähdä, havainnoida ja tehdä päätelmiä näkemästään. (GISgeography, OBIA.) 

 

Oliopohjainen kuva-analyysi vaikuttaa menetelmänä kiinnostavalta ja erittäin lupaavalta 

etenkin arkeologisen dokumentoinnin näkökulmasta. Mikäli pyritään dokumentoimaan 

rakenteita tai toisiinsa selvästi liittyviä ilmiöitä, kuten luurangon kaikki luut, 

oliopohjainen kuva-analyysi voisi soveltua tähän käyttötarkoitukseen hyvin. Menetelmä 

poikkeaa ohjatusta ja ohjaamattomasta luokittelusta, mutta juuri siksi on tärkeää arvioida 

sen soveltuvuutta dokumentointitarkoitukseen ja vertailla sitä samalla muihin 

tutkielmassani käyttämiini luokittelumenetelmiin. Valitettavasti luokitteluihin 

käyttämäni paikkatieto-ohjelma ArcMap ei ole paras mahdollinen ohjelma kyseisen 

menetelmän testaamiseksi, kuten mm. GIS geography -artikkelisivusto aiheesta toteaa 

(GIS geography, OBIA). Päätin kuitenkin ottaa oliopohjaisen kuva-analyysin mukaan 

menetelmäkokeiluun, jotta voisin tutustua kyseiseen menetelmään ja sen toimintaan 

paremmin.  
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5.0 ANALYYSIT 

 

Analyysit toteutettiin hyödyntäen kahta eri ohjelmaa. 3D-mallinnukseen ja sen avulla 

tuotettuihin ns. ortokuviin on käytetty Agisoft Photoscan 3D-mallinnusohjelmaa. Kaikki 

luokittelut on tehty ArcMap -ohjelmalla ja sen versiolla 10.3.1.  

 

5.1 LIESIRAKENNE 

 

Luokiteltavaksi valitsin yhden Espoon Urheilupuisto 2-kohteesta löytyneistä 

liesirakenteista. Rakenteen numeroksi kentällä on annettu nro 16 ja luokiteltavaksi olen 

valinnut rakenteen kolmannen dokumentointitason. Päädyin ottamaan liesirakenteen 

kuvan mukaan luokitteluihin, sillä siinä esiintyy varsin tyypillisiä arkeologisissa 

kenttätöissä dokumentoitavia ilmiöitä, eli kiviä ja tummaksi värjäytynyttä likamaata sekä 

hiekkaa. Analysoitavasta ortokuvasta tuli varsin heikkolaatuinen johtuen malliin 

käytettyjen alkuperäisten kuvien laadusta, 3D-mallin laadusta sekä erityisesti siitä, että 

analyyseihin käytetty ortokuva on vain 3D-mallista tietokoneen ruudulta otettu 

kuvakaappaus. Huonolaatuisen kuvan testaaminen on kuitenkin mielestäni tärkeää, sillä 

on mielenkiintoista ja informatiivista vertailla kuvalaadun vaikutusta lopputuloksiin. 

Arkeologisissa kenttätöissä olosuhteet voivat aiheuttaa haasteita dokumentoinnille ja 

välillä voidaan joutua tekemään kompromisseja esimerkiksi juuri valokuvien laadun 

suhteen.  

 

5.1.1 ESIVALMISTELU 

 

Liesirakenteen ortokuvaa varten hyödynsin kahdeksaa melko epätarkkaa rakenteesta 

kaivaustasossa 3 otettua digikuvaa. Kuvat on otettu tavallisella digikameralla 

kenttätöiden lomassa ja niissä näkyvät mitta, rakenteen numerolaatta ja 

koordinaattipisteinä (markkereina) käytetyt muoviset pienet shottilasit. Koska Agisoft -

ohjelman demoversiossa malliin ei voi lisätä markkereiden kohdalta mitattuja 

koordinaattitietoja (x,y,z), ei käyttämäni ortokuva rakenteesta ole täysin mittakaavassa, 

mutta sillä ei ole suurta merkitystä luokittelutyökalujen testaamisen kannalta.  

 

Ensin lisäsin kuvat Agisoft-ohjelmaan ja sen jälkeen kuvat on kohdistettu (align photos -

toiminto), jolloin ohjelma laskee kameroiden sijainnin ja rakentaa harvan pistepilven 
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(point cloud). Tarkkuutena (accuracy) käytin asetusta high. Tämän jälkeen pistepilvestä 

on laskettu tiheäpistepilvi (dense cloud) laatuna high ja sen jälkeen siitä on puolestaan 

muodostettu verkkomalli (mesh) asetuksella face count = high. Lopuksi malliin on lisätty 

tekstuuri (texture). Mallista ei tullut kovin tarkkaa ehkä johtuen kuvien osittaisesta 

heikkolaatuisuudesta, mutta siitä on erotettavissa liesirakenne ja sen yksityiskohtia. 

Rakenteen kolmiulotteisuus oli kuitenkin hyvin hahmotettavissa, kun mallia liikutti 

sopivaan kulmaan. Lopuksi käänsin tekemäni 3D-mallin asentoon, jossa lieden 

keskikohta on näkyvissä suoraan ylhäältä kuvattuna ja otin mallista kuvakaappauksen 

(KUVA 1), jonka tallensin tiff -muotoon luokitteluja varten. Kuvan ulkopuolelle on 

tarkoituksella rajattu mittakaavalatta ja rakenteen numerokyltti, jotta ne eivät turhaan 

tulisi mukaan luokitteluihin. Analyysivaiheeseen käytetty kuva ei siis ole Agisoft-

ohjelman tuottama ortokuva eikä sillä ole mittakaavaa. Kuva ei myöskään ole luultavasti 

niin hyvälaatuinen kuin suoraan Agisoftista tuotettu tiff-muotoinen ortokuva olisi. 

Kuvasta voi kuitenkin hyvin hahmottaa olennaisimmat asiat liesirakenteen muodot, siihen 

liittyvät kivet sekä tumman likamaan. 

 

 

Kuva 1, luokitteluihin käytetty kuva liesirakenteesta. 
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5.1.2 OHJATTU LUOKITTELU 

 

Ohjattu luokittelu alkoi harjoitusalueiden (training sample) valinnalla. Päätin luokitella 

kuvan kuuteen eri luokkaan, eli rajasin kuvasta harjoitusalueita kuudesta mielestäni 

melko selkeästi erottuvasta ilmiöstä: hiekka, kivet, tumma nokimaa, markkerit sekä 

profiilin hieman tummempi hiekka. Mikäli olisin piirtänyt kentällä samasta ilmiöstä käsin 

tasokartan, olisin luultavasti pyrkinyt kuvaamaan siinä lieden kivet, tumman nokimaan 

(joka rajaa liesirakennetta) sekä vaaleamman hiekan, jossa liesirakenne on melko hyvin 

erotettavissa. Harjoitusalueiden valinnassa yritin kiinnittää huomiota niiden 

edustavuuteen (Kuva 2). Luokittelun kannalta värikkäiden markkereiden eli 

koordinaattipisteiden, joiden avulla kuvan voisi asemoida, käyttäminen on hieman 

ongelmallista. Päädyin kuitenkin rajaamaan kaikki markkerit samaksi luokaksi vaikkakin 

ne ovat selkeästi eri värisiä, jotta ne erottuisivat toisistaan sekä 3D-mallista riittävän 

hyvin.  

 

 

Kuva 2, kuvakaappaus harjoitusalueiden valinnasta lieden ohjatussa luokittelussa. 

 



38 
 

Harjoitusalueiden valinnan jälkeen muodostin niistä signature-tiedoston, jota varsinainen 

luokittelutyökalu käyttää kuvan luokitteluun. Samaa signature-tiedostoa voitaisiin 

mahdollisesti hyödyntää suoraan esimerkiksi seuraavan kaivaustason (tässä tapauksessa 

lieden alemman kerroksen) luokitteluun, jolloin yksi työvaihe eli harjoitusalueiden 

valinta jäisi pois välistä nopeuttaen luokittelua.  

 

Luokitteluun käytin Maximum Likelihood Classification -työkalua. Kyseinen algoritmi 

perustuu kahteen periaatteeseen: kunkin luokan solut jakaantuvat normaalijakauman 

mukaisesti moniulotteiseen avaruuteen ja päätöksentekoon käytetään Bayesin teoreemaa. 

Kuvan jokainen pikseli luokitellaan siis kuuluvaksi johonkin signature-tiedostossa 

määriteltyyn luokkaa. (ArcMap-ohje, Maximum Likelihood Classification).  

 

Luokittelun tuloksena syntyi rasteri (kuva 3), josta on erotettavissa lieden muoto, kiviä, 

markkerit ja rakennetta ympäröivä hiekka. Jotta tulos olisi selkeämpi havaita, muutin 

luokkien väriä vastaamaan hieman kuvan värimaailmaa. Tulos ei ole kovin tarkka 

etenkään kivien osalta, mikä luultavasti johtuu kuvan laadusta ja toisaalta myös 

kenttätyön olosuhteista. Liesirakennetta on suihkutettu vedellä, jotta rakenteet 

erottuisivat selvemmin, mutta kuvan perusteella osa kivistä näyttäisi ehtineen kuivahtaa 

pinnalta. Kivet ovat harvoin täysin saman värisiä ja myös niiden muoto voi osittain 

aiheuttaa haasteita esimerkiksi 3D-mallin luomisessa.  

 

 

Kuva 3, ohjatun luokittelun avulla liesirakenteesta muodostettu rasterikuva. 



39 
 

5.1.3 OHJAAMATON LUOKITTELU 

 

Ohjaamattomaan luokitteluun käytin Iso Cluster Unsupervised Classification -työkalua. 

Se suorittaa ohjaamattoman luokittelun käyttäen Iso Cluster ja Maximum Likelihood 

classification-työkaluja (ArcMap-ohje, Iso Cluster Unsupervised Classification). 

Ohjaamattomassa luokittelussa käyttäjä kuitenkin määrittelee luokkien lukumäärän. 

Testasin työkalua vaihtelemalla luokkien lukumäärää sekä muuttelemalla muita asetuksia 

eli pienintä luokan kokoa (minimum class size) ja näyteväliä (sample interval). 

Näytevälin ja pienimmän luokan kokoa vaihtelemalla en jostain syystä huomannut kovin 

suurta eroa tuloksissa. Enemmän lopputulokseen tuntui vaikuttavan luokkien lukumäärä.  

 

Lieden osalta mielestäni parhaimman lopputuloksen antoi luokkien lukumäärä 5 (kuva 4) 

tai 6 (kuva 5). Luokittelun jälkeen molempiin rasterikuviin on säädetty luokkien värejä 

niin, että ne vastaisivat jollain tavalla alkuperäistä kuvaa liedestä.  

 

 

Kuva 4, ohjaamattomalla luokittelulla muodostettu rasterikuva jossa viisi luokkaa. 
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Kuva 5, ohjaamattomalla luokittelulla muodostettu rasterikuva jossa kuusi luokkaa. 

 

Ohjaamattomalla luokittelulla osa kivistä piirtyy esiin yllättävän hyvin. Sen sijaan hiekan 

ja muun maaperän sävyerot tuottavat hankaluuksia ja luokkien lukumäärän lisääminen ei 

auta asiaan, päinvastoin. Luokiteltavan kuvan heikko laatu ja toisaalta myös 

kenttätyöolosuhteet (kohteen puhdistus dokumentointia varten) voivat vaikuttaa 

lopputulokseen.  

 

5.1.4 OLIOPOHJAINEN KUVA-ANALYYSI  

 

Oliopohjaisen kuva-analyysin aloitin tekemällä segmentoinnin, johon hyödynsin 

Segment Mean Shift-työkalua. Työkalun tarkoitus on tunnistaa ominaisuuksia 

ryhmittämällä pikseleitä, joiden spektriset ominaisuudet muistuttavat toisiaan ja jotka 

ovat vierekkäin (ArcMap-ohje, Segment Mean Shift). Työkalua voi säätää mm. 

muuttamalla spectral detail-arvoa (lukemat 1 – 20), muuttamalla spatial detail-arvoa 

(lukemat 1 – 20) ja määrittämällä pikselien minimimäärän, mistä luokka voi koostua.  

 

Spatiaalisen ja spektrisen arvon muuttaminen osoittautui mielestäni olennaiseksi. Ensin 

kokeilin työkalua oletusarvoilla 15,5 ja 15, mutta lopputulos ei ollut kovin hyvä (kuva 6). 

Molempien arvojen nostaminen lukemaan 18 auttoi hieman (kuva 7), mutta paras 

lopputulos syntyi mielestäni vasta maksimiarvoilla 20 ja 20 (kuva 8). 
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Kuva 6, oletusarvoilla tuotettu segmentoitu kuva liedestä. 

 

Kuva 7, segmentointikuva jossa spatiaalista ja spektristä arvoa nostettu lukemaan 18. 
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Kuva 8, segmentointikuva jossa spatiaalista ja spektristä arvoa nostettu maksimilukemaan 20. 

 

Segmentoinnin jälkeen päätin luokitella parhaiten onnistuneen segmentointikuvan (kuva 

8), jotta pääsisin muokkaamaan luokkia ja niiden värityksiä oman mieleni mukaan. 

Segmentointityökalu tuottaa 8-bittisen RGB-kuvan, eli lopputulos täytyy vielä luokitella 

erikseen. Siihen tarkoitukseen päätin hyödyntää Reclassify -työkalua, joka luokittelee 

kuvan uudelleen (tai muuttaa pikseleiden arvoja, mikäli käyttäjä niin määrittelee). Ensin 

kokeilin luokitella kuvan 8 luokkaan, hyödyntäen oletusarvoa Natural breaks (Jenks) ja 

asettamalla luokkien lukumääräksi 8. Lopputulokseen muokkasin värit vastaamaan 

hieman alkuperäisen kuvan sävyjä (kuva 9). 
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Kuva 9, kahdeksaan luokkaan uudelleenluokiteltu segmentoitu kuva. 

 

Seuraavaksi testasin luokkien lukumäärän vaikutusta. Lopputulos kuudella luokalla 

vaikutti toimivalta (kuva 10), kun värit on vaihdettu vastaamaan alkuperäistä kuvaa. 

Viiteen luokkaan jakaminen ei tuottanut aivan yhtä hyvää lopputulosta. 

 

 

Kuva 10, kuuteen luokkaan uudelleenluokiteltu segmentoitu kuva. 
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5.1.5 TULOSTEN VERTAILU LIESIRAKENTEEN OSALTA 

 

Tulosten vertailuun valitsin mielestäni parhaiten onnistuneet lopputulokset ohjatusta 

luokittelusta, ohjaamattomasta luokittelusta ja oliopohjaisen kuva-analyysin tuloksista. 

 

 

Kuva 1, alkuperäinen luokitteluihin käytetty kuva liesirakenteesta. 

 

Kuva 3, ohjatun luokittelun avulla viiteen luokkaan jaettu rasterikuva. 
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Kuva 5, ohjaamattoman luokittelun avulla viiteen luokkaan jaettu rasterikuva. 

 

Kuva 10, oliopohjaisen kuva-analyysin avulla kuuteen luokkaan jaettu rasterikuva. 

 

Ottaen huomioon alkuperäisen kuvan heikkolaatuisuuden, mielestäni kaikki luokittelut 

onnistuivat yllättävän hyvin. Ohjatulla luokittelulla on selvästi omat etunsa, sillä sen 

avulla esimerkiksi taustalla näkyvän hiekkamaan pystyi sävyeroista huolimatta 

luokittelemaan kuuluvaksi samaan luokkaan. Kuitenkin kokonaisuutta tarkasteltaessa 

parhaaseen lopputulokseen pääsi mielestäni oliopohjaisella menetelmällä. Siinä myös 

kivien muodot erottuvat selkeimmin.   



46 
 

5.2 HAUTA 

 

Pyrkimykseni oli valita kuvaluokitteluihin toisistaan poikkeavia kohteita ja haudan 

valitsin mukaan sen monien pienten yksityiskohtien takia. Lisäksi se edustaa yhtä melko 

yleistä ”tyyppiä” arkeologisista aineistoista, joita kaivamalla pyritään tutkimaan. Luut 

kerätään usein talteen tarkempaa osteologista analyysia varten, mutta jokainen hauta on 

siitä huolimatta mielekästä dokumentoida ns. in-situ, jolloin voidaan havaita vainajan 

asento ja muut hautaan liittyvät yksityiskohdat, jotka voivat olla tulosten kannalta 

merkittäviä varsinaisten luiden lisäksi. 

 

5.2.1 ESIVALMISTELU 

 

Haudan 3D-mallinnukseen hyödynsin 13 hyvälaatuista järjestelmäkameralla otettua 

kuvaa. Malliin soveltuvissa kuvissa ei ollut mukana yhtään lähikuvaa, mikä ehkä hieman 

heikentää mallin tarkkuutta etenkin hajonneen pääkallon osalta. Lisäksi mallin tarkkuutta 

heikentävät mahdollisesti kuvausolosuhteet eli hämärä lokakuun syyspäivä. Oman 

haasteensa malliin tuo vainajan poikkeava vinoon kiertynyt asento, joka on erotettavissa 

ortokuvaa paremmin valmiin 3D-mallin kuvakaappauksesta (kuva 11). Mallinnuksen 

työvaiheet ja asetukset ovat saman kuin aikaisemman liedenkin (ks. sivu xx).  

 

 

Kuva 11, kuvakaappaus haudan 3D-mallista jossa on nähtävissä vainajan poikkeuksellinen 

vinoon kääntynyt asento. 
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Varsinainen luokitteluun käytetty kuva esittää hautaa ylhäältä päin, mutta se ei ole 

mittakaavassa eikä varsinainen ortokuva, sillä malliin ei ole lisätty koordinaattitietoja. 

Mittakaavalla ei kuitenkaan ole merkitystä kuvaluokittelujen näkökulmasta. Haudan 

pienet yksityiskohdat, kuten hampaat, Agisoftin markkereina käytetyt eriväriset pienet 

puuhelmet ja haudan rajat (kuva 12), erottuvat kuvasta hyvin. Juuri pienten 

yksityiskohtien näkökulmasta kyseinen kuva oli mielekästä ottaa mukaan analyysiin. 

Haudan ympärillä on kuvasta nähtävissä selvästi eroa maaperässä. Haudan oikealla 

puolella maaperä näyttää harmaalta ja saviselta, kun taas vasemmalla ja haudan 

alapuolella on kuvan perusteella hiekkamaata. Hauta rajautuu profiiliin ja kuvasta on 

erotettavissa lisäksi profiilin alareunaa.  

 

 

Kuva 12, luokiteltavaksi valittu kuva haudasta. 
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5.2.2 OHJATTU LUOKITTELU 

 

Ohjattua luokittelua testasin kahdella eri luokkien lukumäärällä. Ensin rajasin kuvasta 

harjoitusalueita viidestä eri ilmiöstä: Harmaasta savesta, hiekasta, luusta, haudan rajasta 

ja markkereista (kuva 13). Näistä viidestä harjoitusalueesta muodostin signature-

tiedoston, jonka avulla suoritin varsinaisen luokituksen hyödyntäen Maximum 

Likelihood Classification-työkalua sen perusasetuksilla. Lopputuloksena syntyi 

yllättävänkin tarkka rasterikuva, josta on erotettavissa kohtalaisen hyvin niin luurangon 

yksityiskohdat kuin haudan rajatkin (kuva 14). 

 

 

Kuva 13, harjoitusalueiden valinta viiteen eri luokkaan. 
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Kuva 14, ohjatulla luokittelulla viiteen eri luokkaan luokiteltu rasterikuva haudasta. 

 

Ohjattu luokittelu viidellä luokalla vaikutti toimivan hyvin, mutta tein myös toisen testin 

jossa kasvatin luokkien lukumäärää seitsemäksi. Rajasin kuvasta harjoitusalueita 

harmaasta savimaasta, hiekasta, luusta, haudan rajasta, profiilista, tummista 

likamaakohdista sekä markkereista (kuva 15). Tein oman signature-tiedoston näistä 

seitsemästä harjoitusalueesta ja sen avulla luokittelin alkuperäisen kuvan uudelleen 

hyödyntäen samaa Maximum Likelihood Classification-työkalua. Lopputuloksesta tuli 

paikoitellen ehkä jonkin verran yksityiskohtaisempi (kuva 16), mutta siinä on 

erotettavissa samat keskeiset elementit kuin aikaisemmassakin viiden luokan 

rasterikuvassa. Näiden kahden luokituksen väliltä on vaikea arvioida, kumpi on lopulta 

parempi versio. 
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Kuva 15, harjoitusalueiden valinta seitsemään luokkaan. 

 

Kuva 16, ohjatulla luokittelulla seitsemään eri luokkaan luokiteltu rasterikuva haudasta. 
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5.2.3 OHJAAMATON LUOKITTELU 

 

Hautakuvan analyysiin ohjaamattomalla luokittelulla tein useita kokeiluja, ensin testasin 

luokkien lukumäärän vaikutusta ja luokitteluun käytin tässäkin tapauksessa Iso Cluster 

Unsupervised Classification -työkalua. Luokkien lukumäärä 6 tai 8 ei vielä tuottanut 

kovin hyvää lopputulosta, mutta luokittelu 10 luokkaan tuotti rasterikuvan, josta on 

erotettavissa luuranko ja haudan rajat (kuva 17). Testasin samalla myös värityksen 

säätämistä mustavalkoiseen sävyyn ja sekin tuntui toimivalta ratkaisulta tämän kuvan 

kohdalla (kuva 18). Muiden työkalun arvojen muuttaminen ei tuntunut vaikuttavan 

merkittävästi lopputulokseen, joten lopulta käytin luokittelussa työkalun oletusasetuksia.  

 

 

Kuva17, kymmeneen luokkaan ohjaamattomalla luokittelulla luokiteltu rasterikuva haudasta. 
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Kuva 18, ohjaamattomalla luokittelulla kymmeneen luokkaan luokiteltu mustavalkorasterikuva 

haudasta. 

 

Ohjaamattomalla luokittelulla hautakuvasta pystyi samaan kohtuullisen hyvän 

lopputuloksen, mutta juuri luiden sävyerot kuvassa tuottavat selvästi haasteita. 

Lopputuloksesta on kuitenkin hahmotettavissa olennaisimmat yksityiskohdat ja etenkin 

mustavalkoiseksi säädetystä kuvasta piirtyvät vainajan hampaat sekä haudan rajat esiin 

hieman selkeämmin kuin värilliseksi säätämästäni kuvasta.  
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5.2.4 OLIOPOHJAINEN KUVA-ANALYYSI 

 

Aloitin oliopohjaisen luokittelun testaamalla Segment Mean Shift-segmentointityökalun 

asetusten vaikutuksia ja jälleen asetuksilla oli suuri vaikutus lopputuloksiin. Spatial ja 

Spectral detail-arvojen nostaminen oletusarvosta lukemaan 18 auttoi hieman (kuva 19), 

mutta jälleen vasta maksimiarvo 20 molemmille antoi parhaan tuloksen (kuva 20). 

Kuvasta yhdeksäntoista voi jo hahmottaa luurangon muodon ja maaperän värieroja, mutta 

arvojen nostaminen maksimiin parantaa lopputuloksen tarkkuutta selvästi. 

 

 

Kuva 19, spatial ja spectral detail -arvoilla 18 tuotettu segmentoitu hautakuva. 
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Kuva 20, spatial ja spectral detail-maksimiarvoilla tuotettu segmentoitu hautakuva. 

 

Valitsin parhaiten onnistuneen segmentoinnin (kuva 20) luokiteltavaksi ja hyödynsin 

luokitteluun jälleen reclassify-työkalua. Ensin kokeilin asettaa luokkien lukumääräksi 

kahdeksan ja oletusarvon mukaan käytin Natural breaks (Jenks)-asetusta, jotta lopputulos 

olisi paremmin verrattavissa jo aiemmin tekemääni lieden luokitustestiin. Kahdeksaan 

luokkaan jakaminen tuotti kuvan, josta on hahmotettavissa niin haudan rajat kuin 

luuranko, mutta muut yksityiskohdat, kuten esimerkiksi hampaat tai markkereina 

toimineet helmet, eivät juuri kuvasta erotu (kuva 21).  
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Kuva 21, segmentoidusta kuvasta kahdeksaan luokkaan luokiteltu rasterikuva. 

 

Seuraavaksi testasin luokkien lukumäärän kasvattamista kymmeneen ja lopputuloksen 

muunsin jälleen mustavalkoisen sävyiseksi (kuva 22). Luokkien lukumäärän 

kasvattaminen paransi jälleen hieman lopputulosta ja mustavalkoinen sävy selkeyttää 

omalta osaltaan yksityiskohtien havaitsemista. Haudan dokumentoinnin näkökulmasta 

kuvasta on erotettavissa vainajan asento, haudan muoto, rajat ja mittasuhteet. Profiilin 

tummaa seinustaa on kuitenkin jollain tavalla vaikea ymmärtää lopputuloksesta, mutta 

siihen vaikuttaa itse lähtökuva, johon jätin profiilia näkyviin ehkä turhankin paljon.  
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Kuva 22, segmentoidusta kuvasta kymmeneen luokkaan luokiteltu rasterikuva. 
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5.2.5 TULOSTEN VERTAILU HAUDAN OSALTA 

 

Hautakuvan osalta tulosten vertailu on kiinnostavaa ja ehkä haastavaakin. Riippuen siitä, 

mitä halutaan dokumentoida, voi parhaiten onnistuneena pitää joko ohjatulla luokittelulla 

muodostettua kuvaa (kuva 16) tai ohjaamattomalla luokittelulla muodostettua kuvaa 

(kuva 18). Ohjaamattoman luokittelun etu on, että sen avulla eri sävyiset luut ovat 

luokiteltavissa kuuluvaksi samaan ja lopputuloksessa kaikki luut todella piirtyvät melko 

hyvin samaan luokkaan. Ohjattu luokittelu siis tässä tapauksessa soveltuu parhaiten ns. 

tasokartan tekemiseksi. Ohjaamaton luokittelu taas muistuttaa enemmän valokuvaa, 

mistä se on tehty ja on yksityiskohdiltaan muita tarkempi. Oliopohjainen kuva-analyysi 

(kuva 21) ei tässä tapauksessa tuottanut kovin hyvää lopputulosta, vaikka lopputuloksesta 

voikin olennaisimmat seikat erottaa.  

 

Kuva 12, alkuperäinen luokiteltavaksi valittu kuva haudasta. 
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Kuva 16, ohjatulla luokittelulla muodostettu rasterikuva jossa seitsemän luokkaa. 

 

Kuva 18, ohjaamattomalla luokittelulla muodostettu rasterikuva jossa kymmenen luokkaa. 
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Kuva 22, oliopohjaisen kuva-analyysin avulla muodostettu rasterikuva jossa kymmenen 

luokkaa. 

 

Pieniä yksityiskohtia ja monia sävyeroja sisältävän hautakuvan ottaminen mukaan 

analyyseihin osoittautui mielenkiintoiseksi ja toi esiin etenkin ohjatun luokittelun 

vahvuuden verrattuna muihin menetelmiin. Lopputulokseen vaikutti luultavasti myös 

kuvausolosuhteet eli alkuperäisen kuvan valoisuuden puute ja vainajan poikkeavan vino 

asento, joka etenkin alaruumiin osalta on vaikeasti hahmotettavissa ortokuvan kaltaisesta 

perspektiivistä. Koska alkuperäinen kuva ei ole mittakaavassa, eivät luokitellut kuvatkaan 

ole täysin oikeassa mittakaavassa, mutta luokittelutyökalujen toimivuuden kannalta 

analyysi oli informatiivinen ilman mittakaavaakin.   
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5.3 KIVIRAKENNE 

 

Suomenlinnan Piperin puistoa kiertäneen aidan kiviperustukset valikoituivat mukaan 

analyyseihin mallin tarkkuuden vuoksi ja siksi, että ortokuvassa on myös mittakaava 

mukana. Arkeologisessa mielessä kiviperustukset edustavat varsin selkeää rakennetta, 

joita kenttätöissä usein dokumentoidaan. Kivirakenteen mittakaavassa oleva ortokuva on 

tuotettu 3D-mallista Agisoftilla ja tarkkuutta lisää kahdeksan ohjelman tunnistamaa 

markkeria, joiden koordinaattitiedot on mitattu maastossa takymetrillä ETRS-GK25 

koordinaatistossa ja korkeus N2000-järjestelmässä. Agisoft-mallinnusohjelma arvioi 

mallin keskimääräiseksi virheeksi 8 mm, joten mallista tuotettua ortokuvaa voi mielestäni 

pitää sijaintitiedoltaan jo melko tarkkana. Valokuvausolosuhteet olivat sattumoisin 

mallinnuskuvien ottamisen ajankohtana erinomaiset, mikä sekin selittää osaltaan kuvan 

tarkkuutta ja laatua. Korkealaatuisen ja hyvin suuren geoTIFF-muodossa olevan kuvan 

ottaminen mukaan lisää vertailupohjaa ja antaa kiinnostavaa tietoa siitä, kuinka 

käytettävän kuvan laatu ja koko vaikuttavat analyysin lopputulokseen.  

 

5.3.1 ESIVALMISTELU 

 

Varsinaisia esivalmisteluja gradun analyysia varten en tehnyt, sillä 3D-mallin teko ja 

ortokuvan tuottaminen kuuluivat apulaistutkijan työtehtäviini. Valmiin, koordinaatistoon 

asemoidun geoTIFF-muotoisen ortokuvan toin ArcMap -ohjelmaan ja hain ensin taustalle 

avuksi Helsingin kaupungin rajapintapalvelun kautta kantakartan, jotta pystyin 

varmistumaan kartan sijaintitietojen oikeellisuudesta ja myös hahmottamaan mittakaavan 

paremmin. Tutkimuksen kohteena olleet aidan perustukset ovat suurikokoinen 

kivirakenne, jonka pituus on noin 30 metriä (kuva 23), ja ortokuvan tarkkuus tulee esiin 

vasta ”lähikuvassa”. Lähikuvasta on erotettavissa varsin pieniäkin yksityiskohtia, kuten 

tiili- ja laastimurusia (kuva 24). Tein analyysit aina kokonaiselle ortokuvalle, mutta päätin 

tarkastella tuloksia vähän suuremmassa mittakaavassa (kuva 25), jotta tulosten vertailu 

olisi helpompaa. Ortokuvan reuna-alueille on jäänyt näkyviin tulosten kannalta 

epäolennaisia asioita, kuten pressua, nurmikkoa, puiden juuria jne., mutta päätin jättää 

myös ne mukaan analyysiin osaltaan haastamaan luokittelutyökalujen toimivuutta ja 

”erotuskykyä”.  
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Kuva 23, ortokuva Piperin aidan kiviperustuksista. 
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Kuva 24, kivirakenteen pienet yksityiskohdat erottuvat ortokuvan lähikuvasta. 
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Kuva 25, analyysien tarkasteluun valittu kohta kivirakenteesta. 
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5.3.2 OHJATTU LUOKITTELU 

 

Ohjattua luokittelua varten valitsin ensin harjoitusalueet seuraavasti: valkoinen tausta, 

kivet, tiili, laasti, multamaa, kasvillisuus ja markkerit (kuva 26). Haastavinta 

harjoitusalueiden rajaamisessa oli laastikohtien arvioiminen. Laastikohdat menevät 

osittain kivien päälle ja väleihin sekä lisäksi pienempää laastimurua on kuvassa paljon. 

Samoin pientä tiilimurua on ortokuvasta havaittavissa ympäriinsä. Rakenteen kivien 

väritys ja pinta vaihtelee, joten harjoitusalueita rajatessani pyrin valitsemaan 

mahdollisimman ”edustavasti” kaikki kivien eri sävyt edustetuiksi. Harjoitusalueista 

tuotin signature-tiedoston, jota käytin luokittelun tekoon. 

 

 

Kuva 26, kuvakaappaus harjoitusalueiden luomisvaiheesta. 
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Luokitteluvaiheeseen käytin jälleen Maximum likelihood classification-työkalua sen 

perusasetuksilla, jotta tulokset muihin analyyseihin olisivat paremmin verrattavissa. 

Luokittelun tuloksena syntyi varsin mielenkiintoisen näköinen rasterikuva (kuva 27), 

josta on erotettavissa rakenteeseen kuuluvat kivet melko tarkasti. Sen sijaan laastin 

(kuvassa vaaleanharmaalla) ja tiilimurskan (kuvassa punaisella) tulkinta oli selvästi 

algoritmille haasteellisempaa. Kasvillisuus (kuvassa vihreällä) ja markkerit vaikuttaisivat 

erottuvan kuvasta kohtuullisesti.  

 

Kuva 27, ohjatun luokittelun avulla muodostettu rasterikuva kivirakenteesta. 
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5.3.3 OHJAAMATON LUOKITTELU 

 

Ohjaamattoman luokittelun tekemiseen käytin myös kivirakenteen kohdalla Iso Cluster 

Unsupervised Classification -työkalua. Aluksi testasin luokkien lukumäärän vaikutusta 

lopputulokseen. Kymmeneen luokkaan luokiteltu ja mustavalkoisen sävyyn väritetty 

lopputulos muistuttikin lähinnä valokuvaa, jonka väritystä on säädetty mustavalkoiseksi 

(kuva 28). Rakenteeseen kuuluvat kivet ovat erotettavissa siitä hyvin. Sen sijaan tiilen ja 

laastin erottaminen ei onnistu mustavalkosävystä.  

 

Kuva 28, ohjaamattomalla luokittelulla kymmeneen luokkaan luokiteltu rasterikuva 

kivirakenteesta. 
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Luokkien lisääminen kahteentoista ja värityksien säätäminen luonnollista muistuttavaan 

sävyyn parantaa hieman laastin erottumista. Luokkien värisävyjä tuntui vaikealta säätää 

ja luokat eivät vaikuttaneet kovin onnistuneilta, joten päädyin lopulta lähinnä ruskean 

sävyihin (kuva 29). En yrittänyt saada lopputuloksesta täysin luonnollisen sävyistä, eli en 

esimerkiksi säätänyt kasvillisuutta vihreän sävyyn. 

  

Kuva 29, ohjaamattomalla luokittelulla 12 luokkaan luokiteltu rasterikuva kivirakenteesta. 
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5.3.4 OLIOPOHJAINEN KUVA-ANALYYSI 

 

Kuvan suuri koko tuotti selvästi haasteita Segment Mean Shift-segmentointityökalulle ja 

työvaiheen tekeminen kesti tietokoneeltani huomattavasti pidempään kuin aikaisempien, 

pienempien kuvien kohdalla. Ensin testasin Segment Mean Shift-työkalua sen 

perusasetuksilla (Spectral detail 15,5 & Spatial detail 15) ja se tuotti kuvan, josta voi 

havaita osan rakenteen kivistä sekä markkerit, mutta muut yksityiskohdat eivät oikeastaan 

erotu segmentoidusta kuvasta kunnolla (kuva 30). 

 

Kuva 30, perusasetuksilla tehty segmentointi kivirakenteen ortokuvalle. 
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Jälleen Spatial ja Spectral detail -arvojen nostaminen paransi lopputulosta ja molempien 

arvojen nostaminen lukemaan 18 tuotti mielestäni erittäin hyvän lopputuloksen (kuva 31). 

Kyseinen segmentoitu kuva muistuttaa yksinkertaistettua versiota alkuperäisestä kuvasta, 

mutta silti siitä voi hahmottaa myös pienempiä partikkeleita, kuten tiilen tai laastin 

palasia.  

 

Kuva 31, segmentoitu rasterikuva kivirakenteesta, spectral ja spatial detail -arvoja nostettu 

lukemaan 18. 
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Koska Spectral ja Spatial detail-arvojen nostaminen lukemaan 18 tuotti hyvän 

lopputuloksen, valitsin kyseisen kuvan uudelleenluokiteltavaksi reclassify-työkalulla. 

Käytin uudelleenluokitteluun perusasetusta Natural breaks (jenks) ja luokkien 

lukumääräksi valitsin aluksi kahdeksan. Lopputuloksen muokkasin jälleen ruskean 

sävyiseksi ja siitä ovat erotettavissa etenkin kivet (kuva 32). Mikäli väritystä säätää tiilien 

mukaan punertavaksi, se värjää samalla myös monia kiviä punertaviksi eli nekin 

luokittuvat samaan luokkaan tiilimateriaalin kanssa.  

 

Kuva 32, segmentoidusta kuvasta kahdeksaan luokkaan uudelleenluokiteltu rasterikuva 

kivirakenteesta. 
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Luokkien lukumäärän kasvattaminen kymmeneen paransi ehkä jonkin verran 

lopputulosta ja samalla testasin jälleen mustavalkoiseksi sävyttämistä, jotta rakenteen 

kannalta olennaisimmat, eli kivet, tulisivat paremmin esiin (kuva 33). Lopputulos 

muistuttaa jonkin verran ohjaamattomalla luokittelulla muodostettua rasterikuvaa.  

 

Kuva 33, segmentoidusta kuvasta kymmeneen luokkaan uudelleenluokiteltu rasterikuva 

kivirakenteesta. 
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5.3.5 TULOSTEN VERTAILU KIVIRAKENTEEN OSALTA 

 

Kivirakenteen ortokuva poikkeaa liedestä ja haudasta niin kooltaan, tarkkuudeltaan kuin 

laadultaankin. Myös tuloksissa oli havaittavissa enemmän hajontaa. Ohjatulla 

luokittelulla tuotettu rasterikuva poikkeaa kivirakenteen kohdalla huomattavasti 

ohjaamattomasta ja oliopohjaisesta kuva-analyysista, jotka taas muistuttavat jonkin 

verran toisiaan. Ohjaamaton luokittelu toimi menetelmistä heikoimmin kivirakenteen 

tapauksessa. Suuren kuvan segmentointi vaati tietokoneelta aikaa ja tehoja, mutta 

lopputulos arvojen säätämisen jälkeen oli varsin hyvä ja voisi olla sellaisenaan ehkä 

”käyttökelpoinen” myös ilman uudelleenluokittelua. Ohjatulla luokittelullakin voisi 

päästä varsin hyvään ja selkeään lopputulokseen, mutta se vaatisi lisää harjoittelua ja 

enemmän testailua.  

   

Kuva 25, alkuperäinen luokitteluun valittu ortokuva vs. kuva 27, ohjatulla luokittelulla 

muodostettu rasterikuva kivirakenteesta.  
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Kuva 29, ohjaamattomalla luokittelulla 12 luokiteltu rasterikuva vs. kuva 32, oliopohjaisen kuva-

analyysin avulla muodostettu 8 luokkaan luokiteltu rasterikuva. 

 

  

Kuva 25, alkuperäinen luokiteltavaksi valittu ortokuva kivirakenteesta vs. kuva 31, 

segmentoinnilla tuotettu rasterikuva kivirakenteesta. 
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5.4 KAIVO 

 

Suomenlinnan kanttinauhatalon ympärille kaivetusta koekuopasta paljastui 

mielenkiintoinen rakenne, joka tulkittiin jonkinlaiseksi kaivoksi. Kaivon 3D-mallin 

valitsin mukaan analysoitavaksi, sillä tein mallista kaksi eri versiota ja kaksi erilaatuista 

ortokuvaa, jotka nimesin selkeyden vuoksi nimillä KAIVO 1 ja KAIVO 2 ja joilla 

saatujen tulosten vertaaminen toisiinsa vaikutti kiinnostavalta. Aikaisempien analyysien 

perusteella päättelin, että lähtökuvan (ortokuvan) laatu vaikuttaa luokittelutyökalujen 

toimivuuteen ja siksi päätin tehdä yhden esimerkin, jossa vertaisin vielä lähtökuvien 

laatua luokittelujen lopputulokseen. Molempien 3D-mallien luontiin käytin kuitenkin 

täysin samoja valokuvia, jotka olin ottanut matkapuhelimellani normaalin 

dokumentointityöni ohessa. Markkereita en käyttänyt tässäkään esimerkissä, joten 

malleja ja ortokuvia ei ole sidottu koordinaatistoon eivätkä ne ole mittakaavassa.  

 

5.4.1 ESIVALMISTELU 

 

KAIVO 1: Ensiksi tein 3D-mallin ja ortokuvan samaan tapaan kuin liesirakenteen ja 

haudan ortokuvat. Agisoftilla tehdystä 3D-mallista otin kuvakaappauksen 

mahdollisimman tarkkaan ylhäältä päin rakenteeseen nähden ja tallensin sen tiff-

muodossa luokitteluja varten. Kuvasta (kuva 34) on erotettavissa betonilattia, kaivon 

reunat, sisempi reuna ja kaivon pohja (jota ei kaivettu kovin syvälle, sillä se olisi vaatinut 

koekuopan laajentamista). Analysoitavan ortokuvan koko oli tässä ensimmäisessä 

esimerkissä 844 kt ja kuvan bittimäärä oli 24.  

 

KAIVO 2: Toisen 3D-mallin tein täysin samoista matkapuhelimilla otetuista valokuvista 

ja samoilla asetuksilla, mutta siistin mallia hieman sopivampaan kokoon ja tuotin 

ortokuvan Agisoftin omalla toiminnolla ja export-työkalulla. Tämä paransi ortokuvan 

(kuva 35) laatua: kuvan koko oli 94,6 Mt ja bittimäärä 32. Analysoitavien ortokuvien 

bittimäärässä on siis jo merkittävästi eroa ja perusoletuksenani oli, että se luonnollisesti 

vaikuttaisi luokittelujen tuloksiin. Kuvasta on havaittavissa enemmän yksityiskohtia kuin 

Kaivo 1-ortokuvasta ja kuvien laadussa on silmämääräisestikin tarkasteltuna selvästi 

eroja. Dokumentoinnin näkökulmasta olennaiset asiat, etenkin kaivon muoto, erottuvat 

kuitenkin molemmista kuvista hyvin.  
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Kuva 34, kaivo 1-ortokuva. 

 
Kuva 35, kaivo 2-ortokuva. 

 

5.4.2 OHJATTU LUOKITTELU 

 

KAIVO 1-kuvan päätin luokitella ohjatulla luokittelulla ensin kuuteen luokkaan. Aloitin 

luokittelun valitsemalla harjoitusalueet (kaivonreuna, lattia, kaivonsisus, pohja, pinta, 

profiili) ja näiden harjoitusalueiden pohjalta loin signature-tiedoston varsinaista 

luokittelua varten (kuva 36).  
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Kuva 36, kaivo 1 -harjoitusalueiden valinta. 

 

Ohjatun luokittelun tein jälleen hyödyntäen samaa algoritmia kuin aiemmin, eli 

Maximum Likelihood Classification-työkalua. Ohjattu luokittelu tuotti kohtuullisen 

tuloksen, eli kuvasta (kuva 37) on hahmotettavissa kaivon muoto, mutta kaivon sisempi 

osa näkyy hieman heikosti. Alkuperäisessä kuvassa näkyvä tumma profiili tuotti selvästi 

vaikeuksia ja harjoitusalueita valittaessa olisi tullut kiinnittää enemmän huomiota 

alueiden edustavuuteen. Lähtökuvassa on paljon harmaan sävyjä, mutta luokitellun 

lopputuloksen yritin selkeyden vuoksi muokata värikkäämmäksi.  

 

 

Kuva 37, kaivo 1-kuvasta ohjatulla luokittelulla kuuteen luokkaan jaettu rasterikuva. 
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KAIVO 2-kuvan halusin jakaa samalla tavalla samoihin kuuteen luokkaan vertailua 

helpottamaan, mutta käytännössä luokkia oli valittava tällöin seitsemän, sillä osana 

ortokuvaa oli mukana myös valkoista taustaa, joka oli luokiteltava erilleen. Yritin valita 

harjoitusalueet edustavasti (kuva 38) ja ottaa etenkin profiilin huomioon edellistä 

luokitusta paremmin.  

 

Kuva 38, kaivo 2 -harjoitusalueiden valinta. 

 

Jotta tulosten vertailu olisi mielekästä, päädyin jälleen samaan Maximum Likelihood 

Classification-työkaluun ja sen perusasetuksiin. Luokittelun tuloksena syntyneestä 

rasterikuvasta voi hahmottaa kaivon muodon melko hyvin, mutta lopputulos on myös 

jonkin verran suttuisen näköinen rasterikuva (kuva 39). Profiilin osalta luokittelu onnistui 

tällä kertaa paremmin luultavasti siksi, että osasin valita harjoitusalueet huolellisemmin.  
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Kuva 39, kaivo 2-kuvasta ohjatulla luokittelulla muodostettu rasterikuva. 

 

5.4.3 OHJAAMATON LUOKITTELU 

 

KAIVO 1-ortokuvan ohjaamattomaan luokitteluun päädyin ensiksi testaamaan luokkien 

lukumäärän vaikutusta lopputulokseen. Luokitteluun käytin Iso Cluster Unsupervised 

Classification-työkalua sen perusasetuksilla niin että vaihtelin ainoastaan luokkien 

lukumäärää. Parhaimpaan lopputulokseen pääsin säätämällä luokkien lukumääräksi 

kymmenen (kuva 40). Ohjaamaton luokittelu toisti hyvin myös profiilin, sekä kaivon 

sisäosan yksityiskohdat.  

 

Kuva 40, kaivo 1-kuvasta ohjaamattomalla luokittelulla 8 luokkaan luokiteltu rasterikuva. 
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KAIVO 2-ortokuvan luokittelun ohjaamattomalla luokittelulla toteutin samaan tapaan 

kuin edellisen esimerkin, eli testaamalla luokkien lukumäärän vaikutusta lopputulokseen. 

Parhaimman lopputuloksen antoi tällä kertaa kuvan luokittelu yhdeksään eri luokkaan. 

Lopputuloksen väritysten säätäminen ei onnistunut aivan siten kuin olisin halunnut, mutta 

kuvasta (kuva 41) on kuitenkin jälleen erotettavissa olennaiset yksityiskohdat.  

 

 

Kuva 41, kaivo 2-kuvasta ohjaamattomalla luokittelulla 9 luokkaan luokiteltu rasterikuva. 

 

5.4.4 OLIOPOHJAINEN KUVA-ANALYYSI 

 

KAIVO 1-ortokuvan oliopohjainen luokittelu alkoi kuvan segmentoinnilla, joka 

osoittautui jälleen onnistuvan parhaiten Segment Mean Shift-segmentointityökalun 

Spatial ja Spectral detail-arvojen maksimilukemalla 20. Segmentoidusta kuvasta (kuva 

42) erottuvat jälleen kaivon muodot sekä myös kaivon sisempi osa. Erityisesti 

betonilattian segmentointityökalu kykenee erottamaan lähes samaksi kokonaisuudeksi, 

mikä yllätti tämän kuvan osalta.   
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Kuva 42, kaivo 1 -kuvasta segmentoitu rasterikuva. 

 

Segmentoidun kuvan kokeilin luokitella reclassify-työkalulla työkalun oletusasetuksilla 

Natural breaks (Jenks) vaihdellen ainoastaan luokkien lukumäärää. Parhaan 

lopputuloksen uudelleenluokittelutyökalu tuotti, kun säädin luokkien määräksi yhdeksän. 

Rasterikuva (kuva 43) muistuttaa hyvin paljon segmentoitua kuvaa, josta se on tehty. 

Lopputuloksesta on ehkä hieman vaikea arvioida, kumpi (segmentoitu vai siitä luokiteltu 

kuva) miellyttää silmää enemmän tai on tarkempi.  

 

 

Kuva 43, kaivo 1-kuvan segmentoidusta versiosta yhdeksään luokkaan luokiteltu rasterikuva. 
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KAIVO 2 

 

Kaivo 2-ortokuvan segmentointia kokeilin Segment Mean Shift -työkalun eri asetuksilla, 

mutta tällä kertaa oikeastaan mitkään työkalujen asetukset eivät tuottaneet mielestäni 

riittävän hyvää lopputulosta. Parhaan tuloksen sain nostamalla Spatial ja Spectral detail-

arvot maksimilukemiin (kuva 44). Etenkin koekuopan pystyprofiili erottuu kuvasta 

heikommin kuin muissa luokitteluissa. Kaivon sisäosien yksityiskohdat sen sijaan 

erottuvat segmentoidusta rasterikuvasta hyvin. 

 

 

Kuva 44, kaivo 2 -kuvasta segmentoimalla tuotettu rasterikuva. 

 

Segmentoidusta kuvasta reclassify-työkalulla muodostettuja luokiteltuja kuvia koskee 

sama ongelma kuin itse segmentoitua kuvaa: etenkin profiili erottui huonosti eikä 

luokkien lukumäärä luonnollisesti auttanut asiaan. Luokkien lukumäärän säätäminen 

kahdeksaan työkalun perusasetusten pysyessä muuten oletusarvoissa tuotti kohtuullisen 

tuloksen kaivon sisäosien suhteen (kuva 45).  

 



82 
 

 

Kuva 45, kaivo 2-kuvan segmentoinnista kahdeksaan luokkaan luokiteltu rasterikuva. 

 

5.4.5 TULOSTEN VERTAILU KAIVON OSALTA 

 

Kaivo 1 ja Kaivo 2-ortokuvien luokittelujen vertailu osoittautui mielenkiintoiseksi ja 

myös merkittäväksi. Lähtökuvien laadussa oli selkeä ero, mutta luokittelujen 

lopputulokseen kuvien laatu vaikutti jopa päinvastaisella tavalla. Heikompilaatuisen 

Kaivo 1-ortokuvan luokitteluista tuli lopulta mielestäni selkeämpiä ja erityisen suuri ero 

tulosten välillä vaikutti olevan oliopohjaisessa menetelmässä. Näin ollen kyseinen 

menetelmä voisi olla erityisen herkkä kuvan laadulle. Vähiten lähtökuvan laatu vaikutti 

ohjatussa luokittelussa, mutta kyseisessä menetelmässä on otettava huomioon erityisesti 

harjoitusalueiden valinnan merkitys lopputulokseen. Ohjaamaton luokittelu tuotti 

molemmissa kohtuullisen hyvän lopputuloksen, mutta Kaivo 1-kuvasta ohjaamattomalla 

luokittelulla tehty rasterikuva näyttää jonkin verran selkeämmältä. Tummana näkyvä 

koekuopan pystyprofiili oli kyseisen kohteen ja kuvien suurin ongelma ja haaste, 

parhaaseen lopputulokseen pääsi profiilin osalta ohjaamaton luokittelu.  

 

Lähtökuvan laatu ja todennäköisesti juuri bittimäärien erot vaikuttavat luokittelujen 

lopputuloksiin. Parempi kuvan laatu ja isompi bittimäärä ei kuitenkaan välttämättä 

tarkoita parempia tuloksia luokittelujen näkökulmasta. Heikompilaatuisesta kuvasta voi 

luokittelutyökaluilla siis saada arkeologisen dokumentoinnin kannalta olennaiset asiat 

piirtymään paremmin esiin ja lopputuloksesta mahdollisesti jopa selkeämmän.  
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6.0 TULOKSET 

 

Analyysini osoittavat, että luokittelutyökaluja voisi hyödyntää nk. tasokarttojen 

tekemiseen, mutta lisätutkimusta aiheesta tarvittaisiin. En lähtenyt käsittelemään 

luokittelujen tuloksena syntyneitä kuvia eteenpäin vektorimuotoisiksi, jotta työstä ei tulisi 

liian laajaa. Rasterikuvien vertaaminen toisiinsa on myös selkeämpää. Etenkin ohjattu 

luokittelu vaikuttaisi potentiaaliselta tavalta tuottaa digikuvista tai ortokuvista tulkittuja 

tasokarttoja ja sen soveltumista tulisi testata useampaan erilaiseen kohteeseen, kuten 

esimerkiksi perinteiseen kivikauden tasokaivauksen tulkintaan tai röykkiöiden kivien 

tulkintaan. Oliopohjainen analyysi ei tuottanut kovin hyviä lopputuloksia, mutta jollain 

toisella kyseiseen menetelmään paremmin soveltuvalla paikkatieto-ohjelmalla tulokset 

voisivat olla parempia. Todennäköisesti myös dokumentoitavan alueen koko vaikuttaa 

tuloksiin ja siihen, mikä menetelmistä parhaiten soveltuisi kullekin kohteelle.  

 

Tulosten paremmuuden ja soveltuvuuden arviointia vaikeuttaa tulkinnanvaraisuus. 

Kaivaustasosta voi havaita eri asioita monin eri tavoin ja tulkintaan vaikuttavat aina 

tutkijan omat näkemykset, kokemukset, odotukset ja olosuhteet kentällä. Rakenteiden 

osalta tulkinta voi olla yksinkertaisempaa, mutta eri tavoin värjäytyneiden maakerrosten 

tai yksiköiden kohdalla tulkinta on usein jo kenttätyötilanteessa haasteellisempaa. 

Luokittelutyökalut eivät tuota tuloksia täysin automaattisesti, vaan niitä ohjaavat 

enemmän tai vähemmän tekijän määrittämät asetukset ja valinnat. Ohjaamattomassa 

luokittelussakin tekijä määrittää vähintäänkin luokkien lukumäärän ja sillä tavalla 

”ohjaa” lopputulosta haluamaansa suuntaan.   

 

Ohjaamaton luokittelu on erittäin nopea toteuttaa, joten yksi vaihtoehto voisi olla sen 

hyödyntäminen tukemaan tulkitsijan muita havaintoja. Ihmissilmä ei aina havaitse 

kaikkea ja olosuhteet voivat vaikeuttaa havainnointia huomattavasti. Pikaisella 

luokittelulla olisi mahdollista tarkastella ortokuvaa eri tavoin ja esimerkiksi muuttamalla 

lopputuloksena syntyvän rasterin sävyjä voisi kuvista tulla esiin piirteitä, joiden sävyerot 

eivät juuri erotu tavanomaisessa ortokuvassa, vaikka ne voisivat tulkinnan kannalta olla 

olennaisia. Lisätutkimusta kuitenkin tarvittaisiin myös tämänkaltaisesta 

käyttötarkoituksesta, missä luokittelun tarkoituksena ei olisi tuottaa tasokarttaa vaan 

auttaa tulkitsemaan ja havaitsemaan kuvasta asioita tai ilmiöitä. Ohjaamattoman 
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luokittelun toimivuutta saattavat haitata kuvan valot ja varjot, joita voi olla vaikeaa tai 

lähes mahdotonta välttää joissakin kenttätyöolosuhteissa. 

Käytännön jälkitöiden näkökulmasta luokittelutyökalujen käyttäminen ei tämän 

menetelmäkokeiluni perusteella vienyt liikaa aikaa tai ollut liian vaativaa. Kuten mikä 

tahansa muukin työ, myös luokittelutyökalujen sujuva käyttö vaatii jonkin verran 

harjoittelua. Etenkin valmiiden työkalujen eri asetusten vaikutusten tuntemiseksi 

tarvittaisiin lisää kokeilua ja harjoittelua. Jälkityövaihe on joka tapauksessa hidasta ja 

karttojen tekemiseen kuluu aikaa, teki ne millä menetelmällä tahansa. Käsin piirrettyjen 

karttojen digitointi paikkatieto-ohjelmalla on hidasta, samoin mittausdatan käsittely voi 

viedä yllättävän paljon aikaa. 3D-mallin ja ortokuvan muodostamiseen tarvittava aika 

taas riippuu mm. kuvien lukumäärästä, tietokoneen tehosta ja käytettävästä ohjelmasta.  

 

6.1 TASOKARTOISTA 3D-DOKUMENTOINTIIN 

 

Arkeologiassa on totuttu kuvaamaan havaintoja kaksiulotteisilla kartoilla, joita edustavat 

tasokartat, profiilikartat, yleiskartat sekä löytöjen levintäkartat. Tapa esittää karttoja 

kaksiulotteisesti juontuu ajasta ennen tietokoneita, jolloin mikä tahansa kartta oli 

enemmän tai vähemmän paperinen versio maailmasta, jota siinä haluttiin kuvata. Aikana 

ennen nykyisiä paikkatieto-ohjelmia ne ovat olleet varsin hyödyllinen ja toimiva tapa 

esittää ja tallentaa kaivauksilta saatua tietoa. Paikkatieto-ohjelmien kehitys sekä 

erityistesti fotogrammetrialla tuotetut 3D-mallit kuitenkin haastavat perinteisen tavan 

esittää kaivaustietoa kaksiulotteisena karttana. Samalla herää kysymys, tarvitaanko enää 

perinteisiä taso- ja profiilikarttoja? Mikäli 3D-mallista voidaan tuottaa samalla vaivalla 

myös ortokuvia kohteesta tai tarkkoja kuvia profiilista, mihin tarvitsemme perinteisiä 

tulkintakarttoja tai edes testaamiani ortokuvista tehtyjä luokiteltuja kuvia? Tarvitaanko 

kaksiulotteista tietoa, jos voimme jo nykyisillä menetelmillä tuottaa ja tallentaa tietoa 

tarkasti kolmiulotteisesti?  

 

On kuitenkin muistettava, että tulkinta on osa arkeologista tietoa. Ilman tulkintaa 

ortokuvien tai 3D-mallien tuottama informaatio voi jäädä vajaaksi. Kuvista emme voi 

tehdä samoja havaintoja kuin itse kaivaustilanteessa, jolloin esimerkiksi maaperän 

sävyerojen lisäksi raekoko tai maaperän koostumuksen erot voivat ilmetä selkeämmin 

kuin kuvissa. Muistiinpanot ja havainnot kentällä ovat siis olennainen osa arkeologista 

dokumentointia kuvien tai karttojen tueksi. Tulkintaa voi olla vaikea tehdä pelkkien 3D-
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mallien pohjalta, mutta toisaalta joskus valokuvistakin voidaan tehdä jälkeenpäin 

havaintoja, joita ei ole itse kenttätyötilanteessa huomattu.  

 

Arkeologiselle tiedolle on olennaista tulkinnan vaikeus. Ajan myötä tieto menneisyydestä 

voi täydentyä tai muuttua, ja se voi samalla muuttaa aikaisempaa tulkintaa. 

Kaivaustapahtumaa ei voida kuitenkaan koskaan toistaa, vaikka uusi tieto muuttaisi 

kohteesta tehtävää tulkintaa olennaisesti. Tällöin huolellinen ja jollain tavalla toistettavan 

ja uudelleentulkittavan dokumentoinnin merkitys korostuu. Tähän tarpeeseen voisivat 

sopia luokittelutyökalut ja tietokoneen tekemä ortokuvien ”tulkinta”, joka voidaan toistaa 

tai jota voi muokata testaamalla eri algoritmeja ja niiden asetuksia. Perinteiseen tapaan 

kentällä käsin piirrettäviä tasokarttoja ei voi tehdä uudelleen, mikäli kaivausta on jatkettu 

ja maakerrokset on jo poistettu. Sen sijaan samasta tilanteesta otettuja kuvia, 3D-malleja 

tai mallista tuotettuja ortokuvia on mahdollista myöhemmin käsitellä ja tulkita monin eri 

tavoin tai menetelmin.  

 

Luokittelutyökalujen tekemään ortokuvien ”tulkintaan” tulee mielestäni suhtautua 

kuitenkin kriittisesti, sillä tietokone tai laskennalliset algoritmit yksistään eivät voi 

korvata ihmisen, etenkään kokeneen arkeologin, tulkintaa sekä havaintoja kohteesta. 

Parhaimmillaan luokittelutyökalut voisivat toimia apuvälineenä tai yhtenä aputyökaluna 

tulkintaa tehdessä. Lisäksi on pohdittava, toimivatko ortokuvat osana raporttia jo 

sellaisenaan ja tarvitseeko niitä enää luokitella? Ja mitä lisäarvoa luokittelu voisi tuottaa? 

 

Luokittelutyökaluja tulisi kuitenkin mielestäni testata ja tutkia lisää. Seuraava vaihe voisi 

olla niiden toimivuuden ja soveltuvuuden testaaminen suoraan 3D-malliin. Yksi 

vaihtoehto voisikin olla esimerkiksi tasokarttojen asetteleminen toistensa päälle oikeassa 

mittakaavassa ja järjestyksessä (kuva 46, havainnekuva). Samoin sivuille pitäisi voida 

liittää profiilikartat niin, että kaivauskuopasta lopulta saataisiin alueen muodosta riippuen 

jonkinlainen ”kuutio”, jota voisi käännellä ja pyöritellä. Lisäksi löytöjä ja niiden levintää 

tulisi tarkastella kolmiulotteisesti. Takymetrillä löytöjä paikalleen mitattaessa 

tallennamme tiedon löydön tarkasta sijainnista juuri kolmiulotteisesti, joten tätä tietoa 

voisi hyödyntää ja tarkastella löytöjen sijaintia myös kolmiulotteisessa mallissa. 

 

Mikäli tasoja yhdistetään ”kuutiomalliin”, tarvitaan yhä vahvemmin tulkintaa, sillä 

pelkkien tasojen hahmottaminen ilman että niitä voi yhdistää toisiinsa ei kovin paljon 
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poikkea yksittäisestä 3D-mallista. Mikäli tietokone tunnistaisi luokittelun avulla 

useammalta kaivaustasolla samaa rakennetta, niiden yhdistäminen interpoloimalla 

tasojen välit voisi tuottaa kolmiulotteisen objektin arkeologisesti mielenkiintoisesta 

rakenteesta. Samaa voitaisiin hyödyntää myös ns. yksiköihin tai maakerroksiin joiden 

tulkitaan kuuluvaksi yhteen. Lopputuloksena voisi syntyä virtuaalinen esitys koko 

kaivausalasta, havaituista rakenteista tai yksiköistä. Löytöjen yhdistäminen 

kolmiulotteiseen tulkintaan toisi vielä oman lisänsä malliin. Tämä kuitenkin edellyttäisi 

sitä, että löydöt on mitattu takymetrillä paikoilleen ja näinollen niillä olisi tarkat x-,y- ja 

z-koordinaatit. Tulevaisuudessa voisimmekin siis ”toistaa” kaivamisen virtuaalisesti tai 

pystyisimme palaamaan kaivaustilanteessa poistettuihin kerroksiin, rakenteisiin tai 

yksiköihin yksityiskohtaisemmin jälkikäteen. Tasokarttoihin lisätään usein 

korkeuslukemia (esimerkiksi tasossa havaittujen kivien pinta- ja pohjalukuja) kuvaamaan 

kolmiulotteisuutta, mutta se ei anna mahdollisuutta jälkikäteen mitata esimerkiksi 

kokonaisen objektin tai rakenteen tilavuutta ja kolmiulotteista muotoa.   

 

 

Kuva 46, 3D-paint ohjelmalla tehty havainnekuva siitä kuinka tasoja voisi asetella kerroksittain. 

 

Jo tämänhetkiset menetelmät, eli fotogrammetrialla tehtävät 3D-mallit ja takymetrin 

hyödyntäminen löytöjen tarkan sijainnin mittaamiseen, voisivat toimia pohjana 

uudenlaiseen kolmiulotteiseen dokumentointiin. Edellytykset kolmiulotteiseen 
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dokumentointiin ovat jo olemassa, mikäli kaivauksilla käytetään takymetriä ja otetaan 

riittävästi valokuvia 3D-malleja varten. Sopivien ohjelmien löytäminen mallien 

kokoamiseen on kuitenkin vielä haaste ja vaatisi paljon lisää tutkimustietoa sekä 

perehtymistä menetelmiin, tekniikkaan ja sen mahdollisiin haasteisiin. Menetelmän ja 

hyödynnettävien sovellusten tulisi olla riittävän yksinkertaisia, helppokäyttöisiä, nopeita 

ja tarkkoja, jotta niiden käyttäminen olisi järkevää suhteessa mallinnuksesta saatavaan 

hyötyyn. Työn ”hinnan”, sekä rahallisen että kuvaannollisen, tulee olla sopivalla tasolla 

suhteessa saavutettavaan hyötyyn ja tiedon arvoon. Arkeologisen tiedon arvoa on 

kuitenkin vaikea määrittää. Samoin voi olla vaikeaa määrittää, milloin esimerkiksi 3D-

mallinnusta tulisi käyttää dokumentointiin ja milloin riittävät tavanomaiset valokuvat. 

Arvotamme usein tutkittavia kohteita tämänhetkisen tiedon perusteella, ja esimerkiksi 

historiallisen ajan kohteita ei aina pidetä kovin arvokkaina, mutta emme voi tietää 

yksittäisen kohteen tieteellistä arvoa tulevaisuudessa. Dokumentointia tehdessä olisi hyvä 

pitää mielessä, että menetelmien valinta ei saisi riippua kokonaan siitä, kuinka tällä 

hetkellä arvotamme eri kohteita ja niiden tarjoamaa tutkimustietoa.  

 

3D-dokumentointia voidaan fotogrammetrian lisäksi tehdä laserkeilaamalla ja 

pistepilveen on mahdollista yhdistää kuvia, joiden avulla malli voidaan värittää todellista 

vastaavaksi. Menetelmän haasteena on kuitenkin 3D-mallista perinteiseen 2D-

piirrokseen pääseminen, joka on hidasta ja työlästä. (Uotila & Lehto 2017: 13 – 16.) 

Voisikin olla erittäin kiinnostavaa testata luokittelutyökaluja myös tällä menetelmällä 

tuotettuihin 3D-malleihin. Mikäli luokittelutyökalut sopisivat laserkeilauksen yhteydessä 

tuotettujen ortokuvien käsittelyyn 2D-karttojen muotoon, ne voisivat osittain nopeuttaa 

ja helpottaa niin karttojen tuottamista kuin kohteiden tulkintaa. 3D-mallinnus on tullut 

arkeologiaan jäädäkseen ja luultavasti maastolaserkeilaimetkin tulevat yleistymään 

kaivausten ja muiden kenttätöiden dokumentointivälineenä. 

 

 

6.2 KEHITTYVIEN MENETELMIEN TUOMAT HAASTEET 

 

Kenttätöiden dokumentointimenetelmien kehittyessä tulisi työtapoihin, ja etenkin tiedon 

tallentamiseen sekä siirtoon, kiinnittää huomiota. Dokumentointi vie useimmiten jonkin 

verran kallisarvoista työaikaa, mutta parhaimmillaan sujuva työskentely voi säästää aikaa 

ja rahaa. Jotta dokumentointi olisi sujuvaa, siihen käytettävien välineiden tulisi olla 
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toimivia ja niiden käytön kohtuullisen vähän kuormittavaa. Uudet tekniset laitteet, kuten 

robottitakymetrit, laserkeilaimet, dronet tai hyperspektrikamerat ovat hintavia, mutta 

toisaalta ne voisivat säästää sujuvasti käytettynä sekä aikaa että rahaa. Tarkkuuden ja 

laadun rahallista arvoa voi sen sijaan olla vaikeampi määrittää, vaikka sekin tulee 

huomioida.  

 

Koska dokumentointia ei useimmiten voida toistaa, mikäli kaivausta on jatkettu, olisi 

dataa ja sen laatua hyvä pystyä jossain määrin tarkastelemaan jo kentällä. Tiedonsiirron 

ja varmuuskopioista huolehtimisen tulisi onnistua jo kentällä, jotta voidaan välttyä 

ikäviltä yllätyksiltä. Esimerkiksi fotogrammetrian avulla tuotettuun 3D-malliin vaikuttaa 

suoraan siihen käytettävien valokuvien onnistuminen eli mm. kuvausolosuhteet. Kun 

kuvia ja niiden toimivuutta mallinnustarkoitukseen tarkasteltaisiin jo kentällä 

kannettavan tietokoneen avulla, voitaisiin tarvittaessa vielä pyrkiä vaikuttamaan 

lopputulokseen ottamalla lisää kuvia tai muuttamalla kameran asetuksia jne.. Nykyiset 

tehokkaat pelikannettavat pystyvät jo melko nopeasti tuottamaan kuvista 3D-mallin eikä 

tehtävä vaadi kovinkaan paljoa aktiivista työaikaa. Sama koskee myös muuta 

dokumentointidataa, jonka laatua olisi hyvä pystyä jollain tasolla tarkastelemaan työn 

ohessa, jolloin on vielä mahdollista vaikuttaa lopputulokseen. Tulevaisuudessa on 

luultavasti yhä helpompaa ottaa kannettava tietokone tai tablet-mallinen maastotietokone 

mukaan kentälle ja tehdä muistiinpanot suoraan sähköiseen muotoon. Kuvien ja datan 

varmuuskopiointiin taas voi olla useita ratkaisuja, kuten esimerkiksi erilaiset 

pilvipalvelut. 

 

Arkeologinen kenttätyö on usein kallista. Monet ns. tekniset työvälineet ovat myös 

hintavia. Toisaalta uudempia teknisiä apuvälineitä ja ratkaisuja hyödyntämällä voidaan 

parhaimmillaan säästää työaikaa, työntekijöitä tarvitaan vähemmän (robottitakymetrin 

käyttöön riittää yksi ihminen) ja oikein käytettynä teknisillä apuvälineillä voitaisiin myös 

parantaa dokumentoinnin tarkkuutta. Mikäli ajatellaan esimerkiksi robottitakymetrin 

hintaa suhteessa siihen, että hankkimalla uudenaikainen robottitakymetri voidaan säästää 

yhden ihmisen palkka, niin laite (käyttömäärästä riippuen) todennäköisesti säästää 

hintansa takaisin melko nopeasti. 

 

3D-tulkinta ja perinteinen 2D-tulkinta, kuten tasokartat tai tavanomaiset valokuvat, eivät 

ole toisiaan poissulkevia menetelmiä. Molempia voidaan hyödyntää yhdessä ja erikseen. 
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Joka kohteelta tai jokaisesta yksityiskohdasta ei välttämättä ole mielekästä tehdä valmista 

3D-mallia. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka emme itse koe jotain kohdetta tai 

yksityiskohtaa tällä hetkellä tärkeänä tai merkityksellisenä, niin jo tässä ajassa tai 

tulevaisuudessa joku saattaa olla eri mieltä. Tiede ja tekniikka kehittyvät jatkuvasti ja se, 

mitä nykypäivänä pidetään vähempiarvoisena, voi olla tulevaisuudessa arvokasta tietoa. 

Koska kaivauksilla otetaan joka tapauksessa valokuvia, on varsin pieni vaiva ottaa 

samalla kuvia niin, että niistä voidaan tarvittaessa myöhemmin muodostaa edes 

jonkinlainen 3D-malli. Samoin muutaman markerin tarkan sijainnin mittaaminen 

takymetrillä ei vie kovin paljon aikaa olettaen että takymetri on käytössä kaivauksilla 

muutenkin, niin kuin nykypäivänä lähes aina onkin.  

 

Mikäli dokumentointimenetelmät kehittyvät ja muuttuvat, se vaikuttaa suoraan myös 

käytettäviin kaivausmenetelmiin. Luokittelutyökalujen toimivuuden lisäksi tulisi tutkia, 

miten kaivausmenetelmän valinta, esimerkiksi tasokaivaus vs. yksikkökaivaus, 

puolestaan vaikuttaa tuloksiin. Kaivaustasojen yhdistäminen isommaksi 3D-

mallikokonaisuudeksi voisi olla kiinnostava ja kohtalaisen helposti toteutettavissa, mutta 

toimisiko sama tekniikka myös yksikkökaivausten osalta? Mahdollisesti kaivamalla 

paljastuvat erilaiset rakenteet ovat osa-alue, joka tulisi huomioida 

dokumentointimenetelmiä arvioidessa ja valitessa. Yksikkökaivauksen osalta tarkkuus ja 

etenkin yksiköiden suuri lukumäärä saattaisi olla suurin ongelma.  

 

Samaan aikaan olisi siis pohdittava, mikä on erittäin yksityiskohtaisesti kuvailtujen 

erilaisten yksiköiden tuoma lisäarvo tuloksille, etenkin jos niiden lukumäärä on suuri? 

Mikäli yhdestä ainoasta kohteesta dokumentoidaan satoja eri yksiköitä, eli erilaisia 

maakerroksia, on tulosten ja yksiköiden hahmottaminen joka tapauksessa haastavaa 

niille, jotka raportteihin ja tuloksiin tutustuvat joskus tulevaisuudessa. 3D-mallinnuksesta 

ja luokittelutyökaluista voisi olla hyötyä yksiköiden erottamisessa, mutta aihetta tulisi 

tutkia ja menetelmän soveltuvuutta siihen tarkoitukseen arvioida kriittisesti. Samalla 

tulisi pohtia myös itse yksikkökaivausmenetelmän vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa 

dokumentointiin ja etenkin tulosten ymmärrettävyyteen. Mahdollisimman monien 

yksiköiden hahmottaminen ja kuvailu ei saisi olla oletus, vaan mielestäni on kriittisesti 

pohdittava niiden tuomaa lisäarvoa lopputulokseen. Kaivauksen ja dokumentoinnin 

lopputuloksena syntyvän raportin tulisi olla ymmärrettävä ja selkeä, jotta tutkimuksiin 
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tulevaisuudessa tutustuvat lukijat kykenevät hahmottamaan myös tulokset selkeästi ja 

oikein.  

 

Dokumentointimenetelmien kehittyminen ja etenkin tiedon muuttuminen digitaaliseksi 

vaikuttaa erityisesti raportointiin. 3D-malleja emme voi sellaisenaan liittää osaksi 

tulostettavaa raporttia. Mikäli malleja haluttaisiin säilöä digitaalisessa muodossa, niin 

tiedostomuodon valintaan tulisi kiinnittää huomiota. Sama koskee kaikkea mittausdataa. 

Olennaista ovat etenkin kaivausalueen tai rakenteiden koordinaatit, jotta tulevaisuudessa 

kohde ja sen tutkimukset voidaan paikallistaa maastossa. Jo nykyiset takymetrit 

kykenevät ”ohjaamaan” oikeaan koordinaattipisteeseen, joten karttoihin olisi tärkeää 

liittää kaivausalueiden/rakenteiden tai muiden olennaisten havaintojen koordinaatit 

kirjallisessa muodossa. Etenkin silloin, kun rakenteet on jätetty paikalleen tai kohteesta 

on kaivettu vain osa, on tarkka sijaintitieto olennainen asia. Emme voi tietää, missä 

tiedostomuodossa mittausdataan voidaan palata satojen vuosien päästä, joten helpoin tapa 

olisi kirjata olennaiset koordinaatit raporttiin esimerkiksi yksinkertaisessa 

taulukkomuodossa. Tällä tavalla voimme varmistaa ns. metadatan säilymisen ilman 

pohdintaa oikean tiedostomuodon valinnasta, olettaen että paperiset arkistot ovat yhä 

raporteille se pysyvin ja aikaa kestävin säilytysmuoto.   

 

3D-mallien säilyttämiseen liittyvä ongelma voidaan ratkaista varsin yksinkertaisella 

tavalla. Olennaista ovat malliin tarvittavat valokuvat eikä itse sähköisessä muodossa 

oleva 3D-malli. Mallin pohjana käytettyjen kuvien säilyttäminen arkistomuodossa tai 

osana perinteistä tutkimusraporttia onnistuu varsin helposti. Kuvat voidaan lisätä raportin 

liitteeksi ja mikäli raportti esimerkiksi tulostetaan paperiseen muotoon arkistoon 

säilytettäväksi, kuvat ovat aina skannattavissa takaisin sähköiseen muotoon. Lisäksi 

tarvitaan kuvissa näkyvien markkereiden, eli koordinaattipisteiden, tarkat sijaintitiedot. 

Sijaintitiedot on helppo liittää kirjalliseen taulukkomuotoon osaksi raporttia. Tällöin 

raportin pohjalta on tulevaisuudessakin mahdollista tehdä 3D-malli. Malliin käytettävien 

kuvien lisänä voidaan ottaa kuvakaappauksia valmiista 3D-malleista tai raporttiin 

voidaan liittää mallista tuotettuja 2D-ortokuvia, joista voidaan jälleen tulevaisuudessa 

mahdollisesti päästä takaisin 3D-muotoon yhdistämällä tasoja ja niihin liittyvää 

koordinaattidataa.  
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Raportit ovat lopulta se, mitä tutkimuksesta jää jäljelle mahdollisten löytöjen lisäksi, joten 

niiden merkitys on erityisen suuri. Samalla kun dokumentointimenetelmät kehittyvät, 

tulisi myös raportointia kehittää ja käydä aiheesta keskustelua tiedeyhteisössä 

laajemminkin. Tiedon muuttuessa yhä enemmän digitaaliseksi herää ajatus siitä, kuinka 

digitaalista tietoa säilytetään. Vanhoista arkeologisista tutkimusraporteista voimme usein 

huomata puutteita nykyajan mittapuulla, mutta luultavasti yhtä lailla nykyhetken 

raportoinnissa voidaan huomata tulevaisuudessa paljon puutteita tai ”tietohävikkiä”. 

Arkeologinen tutkimus ja etenkin arkeologinen kaivaus on perusluonteeltaan tuhoavaa, 

ja väistämättä menetämme aina joitakin tiedonmurusia kajoavilla tutkimusmenetelmillä. 

Kehittämällä dokumentointimenetelmiä sekä raportointia voimme luultavasti parantaa 

niin tiedon laatua kuin sen säilymistä tuleville sukupolville.   

 

6.3 MUU DOKUMENTOINTI ARKEOLOGIASSA 

 

Dokumentointia tehdään kaivausten lisäksi arkeologisissa inventoinneissa. Kenttätöiden 

laatuohjeessa todetaan inventoinnista seuraavaa: Arkeologinen inventointi on 

järjestelmällistä, tieteellisin menetelmin tehtävää arkeologisten kohteiden etsimistä ja 

tarkastamista. Inventoimalla pyritään saamaan tietoa kohteista, niiden erityispiirteistä 

sekä lukumäärästä ja useimmiten tutkimuksissa suositaan mahdollisimman 

kajoamattomia menetelmiä. Kohteen sijainnin ja laajuuden määrittely on tärkeä osa 

inventointia, jotta kohteen mahdollista suojelutarvetta voidaan arvioida luotettavasti. 

Inventointien tuloksista tulee laatia raportti, jonka olennainen osa ovat yksityiskohtaiset 

kohdekuvaukset. (Museovirasto 2016: 15 – 16.) 

 

Inventointiin ja kohteiden paikallistamiseen maastossa voidaan hyödyntää 

laserkeilausdataa. Laserkeilauksella tuotetuista maanpinnan muotoja kuvaavista 

pintamalleista voidaan vinovalovarjostamalla havaita erilaisia ilmiöitä eli anomalioita, 

kuten esimerkiksi tervahautoja, linnoitteita tai muita suurempia rakennelmia. Haasteena 

on kuitenkin datan tulkinta. Tällä hetkellä Maanmittauslaitoksen tarjoaman aineiston 

pistetiheys on 0,5 pistettä neliömetrillä, eli yksittäisen pikselin koko vastaa 2 m x 2 m 

alaa maastossa (Maanmittauslaitos, laserkeilausaineisto). Tällaisesta aineistosta ei ole 

mahdollista havaita pienempiä yksityiskohtia. Lisäksi anomalioita voivat aiheuttaa monet 

luonnolliset ilmiöt, kuten irtolohkareet, painaumat, rakennettu ympäristö jne.. 

Arkeologian näkökulmasta tarkempia laserkeilausaineistoja siis tarvitaan. 
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Erilaisten laserkeilainten hyödyntämistä arkeologisessa dokumentoinnissa tulisi myös 

tutkia ja arvioida niiden soveltuvuutta sekä hyötyjä nykyisiin menetelmiin verrattuna. 

Erityisesti mahdollisimman helposti mukana kulkevien drone- tai mobiililaserkeilainten 

hyödyntämistä inventoinnin tukena voisi olla hyödyllistä testata. Hyperspektrikameralla 

voitaisiin ehkä paljastaa myös sellaisia piirteitä tai jopa kohteita, joita näkyvän valon 

aallonpituusalueella ei ole mahdollista havaita. Kohteet ja tutkimuskysymykset tulisi 

kuitenkin valita huolella etukäteen ja pohtien kriittisesti kunkin kohteen ominaisuuksia ja 

sitä, mitä keilauksella halutaan kohteesta selvittää. Tutkimuksella voisi pyrkiä 

selvittämään, mitä lisäarvoa tarkempi laserkeilaus voisi tuoda etenkin niistä kohteista, 

jotka eivät nykyään saatavilla olevasta aineistosta erotu juuri lainkaan.  

 

Kenttätyötilanteessa havaintoja kohteesta ja sen ominaisuuksista tekevät usein myös 

muut henkilöt kuin pelkästään kohdetta dokumentoiva tutkija ja/tai apulaistutkija. 

Kaivajat tai kaivausapulaiset tekevät usein paljon havaintoja mm. maaperästä, sen 

ominaisuuksista, löydöistä ja mahdollisista rakenteista. Tietoa kertyy kenttätyötilanteessa 

paljon ja haasteena voi olla kaiken sen tiedon päätyminen dokumentointiin ja edelleen 

raporttiin. Kaivajien lisäksi monet muut tahot, kuten esimerkiksi kaivinkonekuljettaja tai 

muut työhön osallistuvat osapuolet, voivat tehdä havaintoja ja omaa dokumentointiaan 

samasta yhteisestä työmaasta. Erityisesti työmaavalvonnassa voi olla mukana useita eri 

osapuolia tai toimijoita, jotka tekevät omaa dokumentointia tai kirjanpitoa kohteesta ja 

omasta työstään. Mitä enemmän kohteen tutkimuksessa on mukana osapuolia tai tekijöitä, 

sen enemmän tarvitaan kommunikaatiota ja yhteistyötä. Kohteen tulkinnan kannalta 

olennaisia havaintoja voivat tehdä muutkin kuin arkeologit tai alan ammattilaiset. Jotta 

muidenkin henkilöiden tekemät havainnot päätyisivät osaksi dokumentointia, olisi hyvä 

pohtia, miten yhteistyötä kenttätyötilanteessa voisi lisätä.  

 

Dokumentoinnista ja sen merkityksestä arkeologisille tutkimuksille olisi hyvä keskustella 

alan harrastajien kanssa sekä samalla levittää tietoa eri dokumentointimenetelmistä.  

Arkeologia ja etenkin metallinetsintä on tällä hetkellä suosittu harrastus ja harrastajien 

tekemät havainnot, valokuvat, kartat ja ”raportit” ovat myös omalta osaltaan kohteen 

dokumentointia. Tämänkaltaisen ”epävirallisen” tiedon säilyminen olisi hyvä jollain 

tavalla varmistaa ja vuorovaikutusta harrastajien ja ammattilaisten välillä tulisi lisätä.   
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7.0 YHTEENVETO 

 

Olemme matkalla yhä teknisempään ja digitaalisempaan maailmaan ja se tulee 

väistämättä vaikuttamaan arkeologisten kenttätöiden dokumentointiin, raportointiin ja 

kaivaustekniikoihin. Arkeologia on humanistinen tieteenala, mutta se ei estä tai hidasta 

muiden tieteenalojen, kuten luonnontieteiden tai teknologian, monipuolista 

hyödyntämistä yhtenä osana arkeologista tutkimusta. Luokittelutyökalut voisivat toimia 

dokumentointia tekevän arkeologian yhtenä vaihtoehtoisena apuvälineenä ja etenkin 

niiden soveltuvuutta 3D-mallien tulkintaan tulisi tutkia.   

 

Alkuperäisiin tutkimuskysymyksiini sain tutkielmassani vastauksia, eli 

luokittelutyökaluja voi hyödyntää tasokarttojen tekemiseen, mutta menetelmää tulisi 

testata ensin lisää. Lisätutkimuksia tarvitaan myös, jotta voidaan paremmin arvioida, 

mikä luokittelutyökaluista soveltuisi parhaiten tasokarttojen tekemiseen. 

Dokumentointimenetelmien ja tekniikan kehityksellä on hyvin monipuolisia vaikutuksia 

arkeologiaan ja etenkin kenttätöihin, joten aiheesta olisi hyvä käydä laajemmin 

keskustelua eri näkökulmista.  

 

Tutkielmalle asettamani tavoitteet täyttyivät hyvin. Menetelmäkokeilu tuotti uutta tietoa 

luokittelutyökalujen hyödyntämisestä kenttätöiden dokumentointiin ja samalla aihe 

mahdollistaa uusia tutkimuskysymyksiä. Menetelmien periaatteisiin ei ollut mahdollista 

syventyä tai perehtyä tutkielmassani, jotta tutkielmasta ei tulisi liian laajaa ja pitkää. 

Esimerkiksi algoritmien taustalla olevia laskentakaavoja tai valmiiden työkalujen eri 

asetusten matemaattisia vaikutuksia en ole tutkielmassani esitellyt, jotta aiheen rajaus 

pysyi enemmän humanistisella puolella. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa menetelmien 

periaatteisiin tulisikin perehtyä tutkielmaani laajemmin.  

 

Arkeologisten kenttätöiden käsittely kokonaisuutena tutkielmassani tarjoaa enemmän 

näkökulmia kuin pelkkä dokumentoinnin tarkastelu omana osionaan tai puhtaasti jostakin 

teknisestä/metodisesta näkökulmasta. Tulvaisuudessa kenttätyötapoihin ja raportointiin 

tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja pohtia niiden kehittämistä osana muun tekniikan 

ja dokumentoinnin kehitystä. Dokumentoinnin ja sen menetelmien pohtiminen 

kokonaisuutena opinnäytetyön muodossa on auttanut ja tukenut apulaistutkijan työtäni ja 

aihe on ollut itselleni merkityksellinen. Omat henkilökohtaiset tavoitteeni tutkielmalle 
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täyttyivät erittäin hyvin ja koen oppineeni paljon uusia ja tärkeitä asioita tutkielman 

työstämisen myötä.  

 

Aihe on ajankohtainen ja erityisen tärkeää olisi ratkaista tiedon säilyttämiseen liittyviä 

kysymyksiä. 3D-mallinnus dokumentointimenetelmänä on nopeasti yleistymässä ja 

mikäli malleja ei lopulta virallisesti talleteta mihinkään tai missään muodossa, ne ovat 

lopulta vaarassa kadota. Samalla menetettäisiin tietoa, johon tulevaisuudessa olisi vaikea 

enää kenenkään palata. Tarvitaan siis monenlaisia ratkaisuja siihen, mikä on ”hyvää” 

dokumentointia nykymenetelmillä, mitkä menetelmät toimivat missäkin tilanteessa, 

millainen on hyvä raportti ja miten tietoa käsitellään sekä etenkin talletetaan tuleville 

sukupolville.  

 

On tärkeää muistaa, että arkeologiassa keskeistä on tieto. Kaivausta ja dokumentointia ei 

tehdä hienojen löytöjen, merkittävien rakenteiden tai rakennelmien vuoksi, vaan tieto 

menneisyyden ihmiselämästä on tärkeintä. Tieto menneisyydestä kuuluu kaikille ja 

dokumentointia ei tehdä ainoastaan tiedeyhteisöä tai arkistoja varten. Tulevaisuudessa 

esimerkiksi 3D-dokumentointia voitaisiin hyödyntää moniin muihin tarkoituksiin, kuten 

opetuskäyttöön tai kohteen esittelyyn virtuaalisesti museoissa. Tutkimalla esimerkiksi 

löytöjä, niiden kontekstia, kohteiden erityispiirteitä tai rakenteita saamme tietoa 

menneisyydestä ja menneisyyden ihmisten elämästä. Mikäli itse kenttätyötapahtumassa 

dokumentointi suoritetaan huolellisesti ja raportti on kattava, tiedon avulla voidaan 

vastata moniin tutkimuskysymyksiin tai tulevaisuudessa kohdetta voidaan uuden tiedon 

valossa tarkastella aivan uusista näkökulmista. Kaivamista samalla kohteella emme voi 

toistaa, mutta tietoa samalta kohteelta on mahdollista tutkia ja tulkita moneen kertaan eri 

näkökulmista. Tällä hetkellä on mahdotonta edes arvailla, mitä kaikkea on mahdollista 

tutkia esimerkiksi sadan vuoden päästä sen ajan metodeilla. Voimme vain tehdä 

parhaamme, jotta mahdollisimman paljon tietoa kohteista säilyisi, vaikka itse kohteet 

olisivatkin jo tuhoutuneet. Arkeologia tieteenalana tutkii pääasiassa mennyttä aikaa, 

mutta emme saa unohtaa tulevaisuutta.  
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