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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten ontologinen käänne on vaikuttanut arkeologian 
epistemologiaan, ja miten irtautuminen vanhasta ihmiskeskeisestä tietokäsityksestä mahdollistaa 
rakkauden tutkimisen arkeologiassa. Lisäksi työssä ehdotetaan uusi tapa tutkia rakkautta 
arkeologiassa. 

Rakkauden määritelmät paljastavat kahtiajaon materian ja mielen välillä. Siitä syystä 
opinnäytetyössä lähestytään tutkimuskysymyksiä ihmisyyden jälkeen tulevien teorioiden valossa, 
jotka eivät anna mitään erityisasemaa mielelle tai materialle. Teorioista keskitytään 
spekulatiiviseen realismiin ja taidearkeologiaan, joita käsitellään suhteessa arkeologiassa 2000-
luvun jälkeen laajemmin vaikuttaneeseen uusmaterialismiin. 

Spekulatiivisen realismin tarkastelussa keskitytään Graham Harmanin kehittämään 
objektiorientoituneeseen ontologiaan, jossa kaikki objektit ovat vetäytyneitä niin, että ne ovat 
enemmän kuin osiensa summa ja vähemmän kuin niiden vaikutukset. Koska taidetta on ehdotettu 
tavaksi lähestyä vetäytyneitä objekteja, taidearkeologian kautta ontologialle muodostuu 
arkeologinen konteksti. 

Taidearkeologian tarkoitus rikkoa totuttuja rakenteita, systeemejä ja narratiiveja liittyy 
opinnäytetyöhön, sillä rakkaus on tutkimusaiheena arkeologialle epätavallinen. Taidearkeologian 
tarkoituksiin päästäkseen, tarkastelussa keskitytään Doug Baileyn kehittämään taidearkeologian 
perusolemukseen, jossa objekteja irrotetaan luonnollisesta kontekstista ja uudelleenkäytetään 
uusissa töissä. 

Opinnäytetyössä osoitetaan, että objektiorientoituneen ontologian kautta rakkautta voidaan pitää 
objektina ja sille voidaan antaa ontologinen paikka ja uusi määritelmä. Rakkauden käsittäminen 
objektina mahdollistaa sen asettamisen arkeologiseksi ja taidearkeologiseksi tutkimuskohteeksi. 
Kirjoittajan alkuperäisen taidearkeologisen projektin kautta havaitaan, että kaunokirjallisen tyylin 
keinoin voidaan rakkautta tutkia täyttäen taidearkeologian perusolemuksen ehdot. 
Objektiorientoituneen ontologian ja taidearkeologian valossa rakkaus voidaan ottaa arkeologisen 
tutkimuksen kohteeksi, jossa vetäytyneisyys ja epätäydellisyyden tunne on hyväksyttävä. 
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1. Johdanto 
 

 

Tiedän, joillekin arkeologeille tämä on kuvalaatta, toisille kulunut ilmaus, ja myönnettäköön, 

kaiken kaikkiaan klisee: mitä on rakkaus? Tuntuu, kuin sen määritelmiä olisi yhtä monta kuin 

määrittelijöitä, eikä siitä huolimatta yksikään määritelmistä täysin tyydytä kuvaamme 

rakkaudesta. Mika Waltari kuvailee tätä tunnetta osuvasti, kun hän pro gradu -tutkielmassaan 

Taivaallinen ja maallinen rakkaus: tutkimus uskonnon ja erotiikan suhteesta etsii uskonnon 

määritelmää: 

 

Kun ryhtyy tieteellisen kirjallisuuden perusteella laatimaan itselleen käsitystä 

uskonnon perusolemuksesta, jää ensimmäiseksi vaikutelmaksi näennäisesti 

sekaannuttava hajaannus, joka vallitsee uskonnon määrittelyssä. 

(Waltari 1928: 1) 

 

Hajaannuksesta ja sekaannuksesta huolimatta, erilaisia määritelmiä voidaan antaa. Waltari itse 

määrittelee rakkaudella tarkoitettavan:  

 

mielentilaa, jonka perustunteena on rajaton hellyys kohteeksi ajateltua olentoa 

kohtaan ja samalla hellyyden kaipuu. Rakkauteen liittyy epätäydellisyyden tunne, 

joka rakastetussa etsii täydellisyyttä.  

(Waltari 1928: 8) 

 

Minkä lisäksi 
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rakkaus on pohjaltaan yksinäisyyden ja epätäydellisyyden tuntoa, pyrkimystä 

osanoton saamiseen, toisen ihmisen tuntemiseen – se on hellyyden nälkää. 

(ibid.)  

 

Määritelmät ovat samankaltaisia kuin Platon esittää teoksessaan Pidot, jossa rakkaus (eros) on 

jumalallisuuden ja inhimillisyyden välimuoto, joka täyttää ja sitoo ihmiset jumaliin (Platon 

1999: 118). Erityisesti Aristofaneen dialogi näkyy vaikuttaneen Waltarin ajatuksiin. Siinä 

esitetyn määritelmän mukaan ”rakkaus pyrkii palauttamaan entisen ykseyden ja saattamaan 

ihmisen ennalleen tekemällä kahdesta yhden kokonaisuuden” (ibid.: 104).  

Rakkauden määrittelyn ei pidä olla tiukasti filosofista. Sosiologisesti rakkauden voidaan 

ajatella kuuluvan hyvinvoinnin piiriin. Siihen koetaan seksuaalisesta eroava sosiaalinen tarve, 

joka symmetrisessä tilassa kasvattaa yhteisyyttä ja sitä kautta hyvinvointia (Allardt 1976: 42–

43). Rakkaudelle voi etsiä myös biokemiallisia selityksiä. Esimerkiksi oksitosiinilla on havaittu 

olevan merkitys jälkeläisiin kohdistuvaan rakkauteen, vaikka sitä ei voida pitää vastikkeena 

rakkaudelle sinänsä (Carter 2013: 13–14, katso myös Douglas 2010). Psykologiassa rakkaus 

voidaan liittää kiintymykseen ja ymmärtää potentiaalina yksilön itsensä laajentamiseen 

(Brogaard 2019). 

Koska rakkaus on varmasti yksi käsitellyimpiä aiheita taiteissa, kuten musiikissa, kuvataiteissa 

ja runoudessa, on perusteltua, vaikkakin uskaliasta, etsiä määritelmää myös niistä: 

 

Kadonnut: Eros 

Lensi pois varhain tänä aamuna, 

jäi vain kylmä sänky. 

Tuntomerkit: 

siivekäs, vikkelä, peloton, 

koko ajan lörpöttää ja virnuilee 

ja nauraa silmät kyynelissä. 

Isästä ei tietoa, ilma, maa ja taivas 

kiistävät osallisuuden. 
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Aseistettu ja vaarallinen. 

Tavattaessa varottava 

ettei sydän jää sen satimeen. 

-- 

– Meleagros (n. 140–70 eaa.) 

(suomennos Kivimäki & Vesterinen 2001: 51) 

 

Edellisessä runossa rakkaus kuvataan jumalana Eros, joka on kadonnut vierailtuaan ihmisten 

maailmassa. Eros kuvataan vaarallisena, mutta silti ilman sitä jäljelle jää vain kylmyys. 

Mielenkiintoisesti sen alkuperää kuvailtaessa luonnonelementtien osuus kiistetään. Tämä 

voidaan tulkita niin, että rakkauden ei ole katsottu olevan osa luonnollista maailmaa. 

Huomionarvoista on myöskin, että sanan eros ei tarvitse tarkoittaa valikoivasti joko jumalaa 

hahmona tai rakkautta ilmiönä, vaan se tarkoittaa molempia samaan aikaan. Meleagroksen runo 

on vain yksi monista esimerkeistä, joissa rakkautta on kuvailtu taiteessa sanojen, kuvien, 

liikkeiden tai äänien muodossa. 

Tavanomaisesti yksi määritelmä rakkaudesta jakautuu kahteen muotoon. Rakkaus voi 

kohdistua ruumiillisuuteen ja sielullisuuteen, josta jälkimmäinen on hierarkiassa ylempänä, 

sillä se on kaunista ja pysyvää, kun taas ensimmäinen on ”lakastuvaa” (Platon 1999: 95). Ideaali 

rakkaus on sielullista, yksinkertaisesta ruumiillisesta kauneudesta kehittynyttä, tietoa 

kauneudesta itsestään (ibid.: 116–129). Sama erottelu voidaan tehdä erotiikan ja rakkauden 

kohdalla jakaen ne seksuaaliseen, sukuviettejä välittömästi tyydyttävään tiedostettuun 

rakkauteen ja varsinkin nuoria koskettavaan ideaaliseen, sukuvietin välilliseen 

ilmenemismuotoon, joka on alitajuista ja latenttista (Waltari 1928: 8, 40). Rakkaus voi olla 

yksipuolinen sielun kuolema tai molemminpuolinen sielun osien vaihtokauppa, jossa osat 

kuolevat itsessään ja elävät toisessa (Ficino 1985: 55). 

Rakkauden määrittelyn ongelma on lisäksi kieli- ja kulttuurisidonnainen. Sana rakkaus käsittää 

niin monta kohdetta, erilaisia vivahteita ja tasoja, että sen todellinen merkitys ikään kuin 

piiloutuu niistä muodostuvaan sekaannukseen. Kun suomeksi käytämme sanaa kuvaamaan 

kaikkia sen monia muotoja, muissa kielissä, kuuluisimmin muinaiskreikassa, käytetään useita 

sanoja rakkauden eri muotojen kuvailuun: eroottisen ja intohimoisen rakkauden eros, 
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sisaruksellisen tai kumppanillisen rakkauden philia ja humaanisen tai hengellisen rakkauden 

agape (Protasi 2019: 36). 

Jonkinlainen epätäydellisyyden tila vaikuttaa hallitsevan rakkautta ja sen määrittelyä. Rakkaus 

on kiihottavaa, kaunista ja se on läsnä, se ikään kuin ympäröi kaikkea. Toiselta puolelta monet 

sen piirteet vaikuttavat vallitsevan jossakin muualla meidän saavuttamattomissa. Sen voidaan 

ajatella kuuluvan johonkin immateriaaliseen tunteiden ja ajatusten maailmaan, joka on irrallaan 

fysikaalisesta todellisuudesta. Silti toiset sen ominaisuudet, sen tuntemukset ja kohteet, 

vaikuttavat liittyvän hyvin vahvasti siihen, minkä käsitämme materiaaliseksi. Se koskettaa lihaa 

ja sielua, mutta ei vaikuta kyllästyvän kummassakaan. 

 

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

 

Luultavasti mistään aiheesta ei ole tuotettu yhtä paljon ajatuksia, kuvia ja mielikuvia, kuin 

rakkaudesta. Jo tämä tekee siitä arkeologisesti merkittävää. Kaikista sen tuotoksista huolimatta 

rakkaus ei ole ollut arkeologisen tutkimuksen keskiössä, vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta 

(esim. Lyons et al. 2018). Rakkauteen viittaavat tutkimukset ovat useimmiten emootion (esim. 

Tarlow 2002, 2012; Harris & Sørensen 2010; Creese 2016; Rizvi 2018) tai seksuaalisuuden ja 

sukupuolen arkeologiaa (esim. Clarke 1998; Schmidt & Voss 2000; Feitosa 2013). Emootion 

arkeologian voi jakaa karkeasti kahteen: arkeologiaan, jossa emootio on tutkimusaihe ja -kohde, 

sekä arkeologiaan, joka tutkii arkeologin emootioita suhteessa työhönsä ja tutkimukseensa 

(Tarlow 2012: 174–179).  

Seksuaalisuuden arkeologiassa rakkaus esiintyy enemmän retorisena keinona kuin 

tutkimusaiheena, milloin esimerkiksi seksistä käytetään sanaa rakastelu (esim. Clarke 1998). 

Vaikuttaa myös siltä, että seksuaalisuudella ei voida tarkoittaa samaa kuin rakkaudella, vaikka 

ne selvästi kytkeytyvät toisiinsa. Varmastikaan hengellisellä rakkaudella (agape) ei ole mitään 

tekemistä seksuaalisuuden kanssa, ja samalla rakkaus voi olla hyvinkin seksuaalisuuteen 

kytkeytynyttä intohimoista rakkautta. Eikä emootion arkeologia, jossa menneisyyden emootiot 

ovat tutkimuskohteina, ole tutkinut positiivisia tuntemuksia lähes yhtään (Tarlow 2012: 178). 

Rakkaus ei ole puhtaasti positiivinen emootio, mutta ei myöskään kuolemaa tai kärsimystä 
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vastaava negatiivinen tuntemus. Vaikka Ficinolle (1985) rakkaus onkin sielun kuolema, niin se 

on samalla syntymä rakastetussa. 

Rakkautta on tutkittu arkeologiassa myös tieteenalaa kohtaan tunnettuna rakkautena. Judith 

Powell (2014) on kirjoittanut Jim ja Eve Stewartin suhteesta arkeologiaan teoksessaan Love’s 

obsession. Powellin tutkimus (ibid.) ei kuitenkaan ole niinkään tutkimus rakkaudesta vaan 

kuvaus sen tuotoksista arkeologin työssä. Usein tutkimuksissa rakkaus liitetäänkin 

tutkimukseen vain välillisesti. Esimerkiksi Eriksenin (2017) tutkimuksessa verrattiin 

skandinaavisia rautakauden lapsihautauksia germaaniseen vertailuaineistoon. Artikkeli vastaa 

sen otsikon kysymykseen ”Eivätkö kaikki äidit rakasta lapsiaan?” esittämällä, että lapset on 

kenties nähty jonkinlaisina ihmisen ja esineen välimuotoina, eivätkä hautaustavat tue oletusta 

emotionaalisesta siteestä (ibid.). Vaikka edellä mainittu johtopäätös voi hyvinkin pitää 

paikkansa, tutkimus ei kuitenkaan kerro sitä, mitä tämä lapsen ja vanhemman välinen rakkaus 

on ja miksi sen kaltainen rakkaus liittyisi vain nykypäivän länsimaiseen kulttuuriin, tai miksi 

rakkaus ei voisi kohdistua objektiin tai ihmisen ja objektin ”välimuotoon”. 

Rakkautta on pyritty myös ymmärtämään nykyajan aineiston kautta, kuten Houlbrookin (2018) 

tutkimuksessa, jossa rakkauden merkiksi ripustettujen lukkojen kautta pyritään ymmärtämään 

rakkauteen liittyvän materiaalisuuden muodostumista. Tämän kaltaista tutkimusta voidaan 

kutsua rituaaliarkeologiaksi ja sen tarkoitus on auttaa ymmärtämään aineistojen muodostumista 

ja valaisemaan vähäkontekstisia aineistoja. Tutkimus on osoitus siitä, että rakkaus on konsepti, 

jota ollaan halukkaita tutkimaan, mutta samalla koetaan vaikeaksi lukea menneisyydestä sitä 

rakkautta, jonka intuitiivisesti uskotaan siellä vallinneen. 

Rakkauteen ja sen määrittelyyn liittyvä epäselvyys on johtanut siihen, että emootion tai 

seksuaalisuuden arkeologiassa on onnistuttu tutkimaan rakkautta vain osittain. Tässä 

tutkimuksessa rakkaus käsitetäänkin määrittelyä pakenevana laajana versiona, mikä tarkoittaa 

sitä, että rakkauden arkeologinen tutkiminen ei ole vain siihen liittyvien tunteiden tai niiden 

ilmaisu- ja ilmenemismuotojen tarkastelua suhteessa arkeologiseen aineistoon, vaan rakkauden 

tutkimista siinä mielessä, kuinka vesiputous rakastaa jyrkännettään, kuinka aurinko rakastaa 

säteilyään, kuinka ihmiset rakastavat jumaliaan, lapsiaan ja pettureitaan. Rakkaus käsitetään 

niin, että se on hyväksyttävä tilana, ilmiönä, paikkana ja aikana, joiden sijainti ja muoto ovat 

epätäydellisiä. Työssä ei pyritä löytämään rakkauden alkuhiukkasta tai lemmen atomia, eikä 

sen tavoitteena ole löytää oikeita sanoja kuvaamaan rakkautta tai paljastaa kaikkia sanan oikeita 
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yhteyksiä ja merkityksiä. Tarkoitus ei ole lähestyä aikakautta, paikkaa tai aineistoa siitä 

näkökulmasta, mitä sen materiaalisuus voi kertoa rakkaudesta, sillä arkeologisten aineistojen ja 

niiden kontekstien fragmentaarisuus tekevät sen lähes mahdottomaksi. Vaikeus liittyy mielen 

ja materian väliseen kuiluun, jonka kautta jäämme tilanteeseen, jossa päättelyn tulee edetä 

todella pienestä todella laajaan. Lisäksi arkeologinen aineisto takertelee sen yrittäessä 

ontologista hyppyä passiivisesta materiasta mielen maailmaan. Kaiken keskellä 

tutkimusaiheena rakkaus ei vaikuta kyllästyvän kummassakaan ontologian ääripäässä. Siitä 

syystä en ole valinnut mitään esinejoukkoa tutkimukseni kohteeksi, sillä tuskin yksikään 

esinejoukko voisi olla edustava tutkimuskysymykseni suhteen.  

Alussa tarkastellut erilaiset rakkauden määritelmät paljastavat kahtiajaon sielullisen ja 

ruumiillisen, materiaalisen ja merkityksellisen välillä. Epätyydyttävät tutkimukset ja rakkauden 

määritelmät perustuvat tälle dualistiselle pohjalle. Päästäksemme eroon kahtiajaosta ja 

saadaksemme uusia näkökulmia rakkauden tutkimiseen, meidän on ensin omaksuttava uusi 

ontologinen käsitys maailman koostumuksesta. Tästä muodostuukin tutkimukseni teoreettinen 

viitekehys, joka keskittyy niin sanottuihin ihmisyyden jälkeen tuleviin filosofisiin ja 

tieteenfilosofisiin suuntauksiin. Arkeologian kannalta tällä tarkoitetaan ihmiskeskeisestä 

tietokäsityksestä irti pyrkiviä posthumanistisia teorioita. Näistä tarkastelun alla ovat 

spekulatiivinen realismi ja taidearkeologia. Spekulatiivisen realismin ja taidearkeologian 

kannalta on oleellista tarkastella niiden suhdetta arkeologiassa vaikuttaneeseen 

uusmaterialismiin, jolla tarkoitetaan teorioita, joissa objekti on tasavertaisessa suhteessa 

ihmisyyteen. Tätä uutta ihmisyyden ja objektin tasavertaisuutta on alettu kutsua ontologiseksi 

käänteeksi. Arkeologiassa tämä on muodostanut ajatuksen symmetriasta (esim. Olsen 2007; 

Shanks 2007), jossa tasa-arvo on ontologinen lähtökohta. Se mahdollistaa rakkauden 

käsittelemisen tavalla, jossa mieltä ei tarvitse erottaa materiasta. Myös rakkaus voidaan asettaa 

silloin tasavertaiseksi tutkimuskohteeksi kaiken muun rinnalle. 

Se, millainen koostumus maailmalla käsitetään olevan, vaikuttaa perustavanlaatuisesti siihen, 

millaista tietoa siitä ajatellaan saatavan. Siitä syystä ontologia on aina kytkeytynyt 

epistemologisiin, eli tiedon rajoja käsitteleviin kysymyksiin. Tämä kysymys ontologian ja 

epistemologian suhteesta liittyy olennaisesti työhöni. Sitä tarkastelemalla pyrin löytämään 

rakkaudelle paikan tasa-arvoisessa ontologiassa. Painopiste on spekulatiivisessa realismissa ja 

tarkemmin filosofi Graham Harmanin (2002) kehittämässä objektiorientoituneessa 

ontologiassa. 
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Ontologiset lähtökohdat omaksuttuani otan taidearkeologian muodossa käsittelyyn uusia tapoja 

lähestyä arkeologista tietoa ja tietoa ylipäänsä. Taidearkeologia on oleellinen lähestymistapa 

työni kannalta kahdesta syystä. Ensinnäkin sen tarkoitus on horjuttaa totuttuja, kritiikittömästi 

omaksuttuja rakenteita ja systeemejä. Työni poikkeaa laajalti tavallisista arkeologisista 

tutkimuksista jo aiheensa puolesta ja on siten poliittinen ja narratiiveja rikkova. Lisäksi työssä 

kyseenalaistetaan tavanomaisia filosofisia ja ontologisia käsityksiä kuten dualismia. Toiseksi 

taidetta on ehdotettu tavaksi lähestyä objektiorientoitunutta ontologiaa (Harman 2012, 2020), 

joka on oleellinen tutkimukseni ontologisten lähtökohtien kannalta. Taidearkeologian kautta 

ontologian lähestyminen taiteen keinoin saa arkeologisen kontekstin. 

Ensisilmäyksellä voi vaikuttaa siltä, että keskittyminen posthumanistisiin teorioihin aiheuttaa 

ristiriidan. Rakkautta tutkiva opinnäytetyö käyttää teorioita, jotka pyrkivät pois 

ihmiskeskeisestä tietokäsityksestä. Kuitenkaan subjekti-objekti-jaosta irtautuminen ei tarkoita 

ihmisen tai rakkauden hylkäämistä tutkimusaiheena, vaan sen tarkoitus on käsittää ihminen ja 

rakkaus tasavertaisena osana maailmaa, ei enempää tai vähempää arvokkaana.  

Tutkimuksessani asetetut kysymykset ovat luonteeltaan epistemologisia eikä tarkoitus ole 

käsitellä pelkästään metafyysisiä kysymyksiä rakkauden todellisesta olemuksesta. Kuitenkin 

työssäni on hyvin filosofinen vire, sillä ymmärtääkseen sekä rakkautta että ihmisyyden jälkeistä 

arkeologiaa, on mielekkäämpää pohtia niiden taustoja filosofian kuin arkeologian 

tieteenhistorian kautta. Opinnäytetyössäni tutkin miten ontologinen käänne on vaikuttanut 

arkeologian epistemologiaan, ja miten tämä irtautuminen vanhasta tietokäsityksestä 

mahdollistaa rakkauden tutkimisen arkeologiassa. Lisäksi tavoitteenani on löytää uusia tapoja 

rakkauden tutkimiseen arkeologiassa. 

 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

 

Tarkoituksenmukaista on aloittaa filosofisella tarkastelulla luvussa kaksi. Luvussa 

taustoitetaan rakkauden määritelmään liittyvää ongelmaa ja tutkitaan miten päästään lähemmäs 

sitä, mitä voitaisiin kutsua rakkauden luonteeksi. Aluksi tarkastellaan rakkauden tutkimisen 

taustoja antiikin filosofian kautta. Tarkoituksena on tutkia eri rakkauden muotoja ja piirteitä, 
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joista keskeisiä ovat Platonin rakkausfilosofia ja eros, sekä Aristoteleen philia. Luvussa 

selvitetään mihin tiedon lajiin rakkauden on katsottu kuuluvan ja miten rakkaus sijoittuu 

maailman koostumukseen.  

Tämän jälkeen käsittelyssä on modernin filosofian historian tärkeimpiä epistemologiaan ja 

ontologiaan vaikuttaneita suuntauksia. Rakkauden määritelmään sisältyvää kahtiajakoa 

ymmärtääkseen tarkastellaan dualismia, jonka tunnetuin edustaja on René Descartes. Toisena 

teemana on Immanuel Kantin Puhtaan järjen kritiikki -teoksessa esitetty 

transsendentaalifilosofia, joka on vaikuttanut tietoa koskeviin kysymyksiin aina 

ilmestymisensä jälkeen. Transsedentaalifilosofian käsittelyn jälkeen, siirrytään estetiikkaa ja 

kauneutta koskeviin aiheisiin Kantin teoksessa Arvostelukyvyn kritiikki esitettyjen teemojen 

kautta. Tarkastelun alla on filosofioiden suhtautuminen rakkautta koskeviin kysymyksiin. 

Kolmas luku on siksi jatkumoa luvulle kaksi, että se pureutuu arkeologian epistemologiaan 

2000-luvulta eteenpäin. Tämä tarkoittaa arkeologian posthumanististen teorioiden käsittelyä, 

joista keskitytään spekulatiiviseen realismiin ja taidearkeologiaan. Teorioita käsitellään 

suhteessa arkeologiassa laajemmin vaikuttaneeseen uusmaterialismiin. Luvussa pyritään 

selventämään rakkauden ontologista paikkaa näiden teorioiden valossa. Vaikka luvussa ei ole 

varsinaista taustoitusta arkeologian tieteenfilosofiaan, niin kokonaiskuvan ymmärtämisen 

vuoksi on tarkoituksenmukaista riittävissä määrin pohtia mitä oli ihmisyyttä ennen ja mitä on 

sen jälkeen. Lisäksi suurin osa luvussa vaadituista taustoituksista sen teemojen kannalta 

käsitellään aikaisemmissa luvuissa. 

Neljännessä luvussa esitetään kirjoittajan omaa filosofiaa siitä, miten ja mitä rakkaudesta 

voidaan tietää suhteessa arkeologiseen tutkimukseen ja uuteen ontologiaan. Pohdinnat 

perustuvat aiemmissa luvuissa käsiteltyihin aiheisiin yhdistäen filosofian ja arkeologian 

teemoja. Luvussa annetaan rakkaudelle uusi määritelmä uudessa ontologiassa. Lisäksi luvussa 

hyödynnetään taidearkeologista menetelmää, jonka kautta rakkautta voidaan lähestyä 

uudenlaisessa työssä, jossa rakkaus on irrotettu sen luonnollisesta kontekstista. Menetelmä 

toteutuu kirjoittajan alkuperäisen taidearkeologisen projektin kautta. Sen toimivuutta ja 

hyödyllisyyttä arkeologian kannalta arvioidaan sen tuottamien tulosten valossa. 

Viides luku käsittelee opinnäytetyön sisältöä ja tuloksia. Yhteenvedon lisäksi luvun tarkoitus 

on kääntää mieli sisäänpäin kohti ajatuksia ottamalla tutkimus reflektiiviseen ja refleksiiviseen 
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tarkasteluun. Tämä on tutkimuksen pohtimista sen etiikan valossa, miettien taustaoletusten, 

asenteiden ja systeemien vaikutusta ja niiden huomiointia tutkimuksessani. Luvussa tuodaan 

opinnäytetyö päätökseen pohtimalla uusia sovellusmahdollisuuksia ja esittämällä uusia 

tutkimusongelmia. 
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2. Filosofinen tarkastelu 

 

 

Jos filosofia tarkoittaa rakkautta viisauteen, kenties sillä on myös jotakin sanottavaa 

rakkaudesta. On esitetty, että filosofiassa ajatuksen maailma ei ole koskaan vapaa rakkauden 

väkivaltaisilta hyökkäyksiltä (Badiou 2012: 2). Filosofian etuna verrattuna muihin 

lähestymistapoihin on, että se ei ole samalla tavalla rajoittunut tutkimusaiheissaan tai -

kohteissaan niin kuin muut tutkimusalat, vaan sen luonteeseen kuuluu kaikkien kysymyksien 

kysyminen. Tämän takia, ja saadakseni työlleni historiallisen ja arkeologisen kontekstin, aloitan 

antiikin tärkeimpien rakkauskäsitysten tarkastelun Platonin ja Aristoteleen teosten kautta. 

Antiikin lähteitä tulkittaessa paras tapa olisi tukeutua alkuperäiskielisiin lähteisiin, mutta käytän 

tähän tarkoitukseen suomennoksia, sillä tarkoituksenani ei ole syventyä teosten semantiikkaan. 

Olen valinnut työhöni tuoreimmat ja nimekkäimmät saatavilla olevat suomennokset.   

Seksuaalisuudesta on antiikin aikana ajateltu mitä todennäköisimmin nykyisyydestä 

poikkeavalla tavalla. Mikään ei myöskään takaa antiikin rakkauskäsityksen vastaavan sitä 

minkälaisena se tavataan tänä päivänä olevan. Rajoittunut ajattelu ei siitä syystä tuota 

hedelmällisiä tulkintoja antiikin rakkaudesta. Kuten Badiou (2012) huomauttaa, filosofi on 

neutraali termi. Myös se tukee filosofisen lähestymisen kannattavuutta. Ei ole myöskään syytä 

suoda laajemman näkökulman koskevan pelkästään antiikkia, vaan neutraaliuden tulee 

vaikuttaa koko opinnäytetyön sisältöön. Antiikin jälkeen siirrytään tarkastelemaan rakkautta 

modernin filosofian kautta. Modernin filosofian tapauksessa rakkauteen liittyvät kysymykset 

tulee ymmärtää niin, että rakkaudesta puhutaan ilmiönä, jonka jokainen voi jollain tasolla 

ymmärtää, kuitenkaan olettamatta sen olevan universaali ja täysin samanlaisesti koettu kaikille.  

On myös tarpeellista huomauttaa, että käsittelyssä olevat filosofiset teemat ja suunnat esitetään 

luvussa hyvin ytimekkäällä ja yksinkertaisella tasolla, sillä tarkoituksena on niiden 

käsittelemisen kautta ymmärtää arkeologian tieteenfilosofiaa. Tämä tarkoittaa samalla 

hienosyisimmän tarkastelun poisjäämistä. Toisaalta usein vaikuttaa siltä, ja kuten tullaan 

huomaamaan, että juuri tunnetuimpien filosofisten teorioiden perusolemus on usein 

tiivistettävissä selkeään, yksinkertaisesti tavoitettavaan muotoon. 
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2.1 Rakkaus antiikin filosofiassa 

 

Platonin rakkauskäsityksen ajatellaan tavallisesti koostuvan teoksien Pidot ja Faidros 

sisällöistä. Niiden mukaan rakkaus (eros) on tietoa kauneudesta, joka kehittyy niin, että ensin 

rakastamme ruumiin kauneutta, minkä jälkeen huomaamme jokaisen kauniin ruumiin olevan 

samalla tavalla kaunis, mistä siirrymme rakastamaan sielullista kauneutta, lakeja, tieteitä ja aina 

lopulta saavumme tietoon ideaalista kauneudesta (Platon 1999: 113–129). Tämän lisäksi Platon 

tuo esiin monia muita rakkauteen liittyviä huomioita, jotka eivät varsinaisesti ole ristiriidassa 

edellisen kanssa, mutta luonteeltaan ne ovat hyvin erilaisia huomautuksia. Pidot-teoksessa 

lääkäri Eryksimakhoksen puheessa tuodaan esiin ruumiin ainesten taipumukset rakkauteen ja 

harmoniaan (Platon 1999: 98–99). Rakkauden mainitaan myös olevan ajat ylittävää, sillä se 

auttaa onnen ja hyveellisen tavoittelussa sekä eläviä että kuolleita (ibid.: 92). 

Platonin Pidot on kuitenkin tulkittu olevan riittämätön tapa ajatella rakkauden teoriaa ja 

varsinkin kahden henkilön välistä rakkautta, sillä eros on yksilöllistä ja se tuntuu kuvaavan 

huonosti rakkauttamme toista ihmistä kohtaan kokonaisuutena, vaan vain abstraktina (Vlastos 

1981). Tästä on tullut yleinen Pidot-teoksen tulkintatapa (esim. Kossman 1976; Nussbaum 

1979; Price 1990; Kraut 2019). Yksilöllisyyteen liittyvää ongelmallisuutta on pyritty 

selittämään teoksen Faidros tulkinnan kautta, jonka mukaan rakkaudessa sielullisuus on 

epäyksilöllinen voima (Fossheim 2010). Voi myös olla, että haluamme ajatella eroksen liian 

tarkasti vastaavan omaa rakkauskäsitystämme. Niin kuin Sheffield (2012) huomauttaa, eros 

voidaan ajatella olevan rakkauden sijasta onnellisuuden halua, joka intuitiivisesti vaikuttaa 

olevan suhteidemme taustalla nykyäänkin. Vaikuttaa siltä, että haluttaessa ajatella rakkauden 

olevan epäyksilöllistä, toisen ihmisen huomioonottavaa, otetaan samalla mukaan eettiset 

kysymykset siitä, tulisiko rakkauden olla hyvää itsensä lisäksi myös muille. 

Toinen antiikin tärkeimmistä teoksista rakkauden filosofian, vaikkakin vain länsimaisen 

kontekstin kannalta, on Aristoteleen Nikomakhoksen etiikka, täsmällisemmin sen kirjat VIII ja 

IX. Pääosin länsimaiseen tiedekenttään sijoittuva arkeologia on kuitenkin omaksunut 

tieteenfilosofiansa niistä ajatuksista, jotka voidaan kytkeä lopulta johtavan aina antiikin 

filosofiaan asti. Opinnäytetyöni kontekstissa on tärkeää tarkastella juuri niitä lähtökohtia, jotka 

ovat vaikuttaneet arkeologian tieteenfilosofiaan.  



 

 12 

Ennen tarkempaa tarkastelua on syytä huomioida, että siinä missä Platonin teokset käsittelevät 

rakkautta sanalla eros, Aristoteles käyttää sanaa philia. Kuten mainittu, niiden välillä vallitsee 

perustavanlaatuinen ero. Ensimmäinen on eroottista ja intohimoista rakkautta, kun 

jälkimmäisellä tarkoitetaan ystävien välistä kumppanillista rakkautta. Teokset eivät siinä 

määrin ole vertailukelpoisia keskenään, mutta eivät sulje toisiaan pois. Opinnäytetyössäni 

käytän Simo Knuuttilan suomentamaa versiota Nikomakhoksen etiikasta (Aristoteles 2005), 

jossa philia onkin suomennettu sanaksi ystävyys. Kuten rakkauden määritelmistä valkenee, 

ystävien välisen rakkauden voi lukea rakkauden piiriin siinä missä eroottisenkin rakkauden. 

Rakkauden ja ystävyyden suhde korostuu myös teoksessa Retoriikka, jossa Aristoteles (2006: 

124) esittää ystävällä tarkoitettavan sellaista, ”joka rakastaa ja jota rakastetaan takaisin”. Siksi 

tulen tarkastelemaan Aristoteleen filosofiaa käyttämällä sanaa rakkaus sanan ystävyys sijasta. 

Aristoteles (2005) mainitsee luonnonfilosofian ja harmoniaopin tyypillisinä selityksinä 

rakkaudelle. Niiden takana on intuitiivisesti uskottava ajatus siitä, kuinka vastakohdat vetävät 

toisiaan puoleensa. Siksi, kuten Euripideen kuuluu sanoneen, myös ”kuivunut maa rakastaa 

sadetta ja ylevä taivas täytyttyään sateella rakastaa sitä, että saa pudota maahan” (ibid.: 147).  

Ja siksi Herakleitos uskoi ”kauneimman harmonian muodostuvan keskenään erilaisista asioista 

ja kaiken syntyvän taistelusta” (ibid.). Vetäväthän magnetismissakin erinapaiset puoliskot 

toisiaan puoleensa. Näistä huomauksista huolimatta Aristoteles ei jää käsittelemään näitä 

luonnonfilosofiaan ja harmoniaan liittyviä kysymyksiä. Tämä kenties liittyy hänen 

mainitsemaansa ristiriitaan siitä, että myös samankaltaisuus vaikuttaa aiheuttavan rakkautta, ja 

rakkaus on pohjimmiltaan ihmisen luonteeseen ja tunteisiin liittyvä ongelma, jota Aristoteles 

pitää enemmän etiikan kuin luonnonfilosofian kysymyksenä (ibid.: 147). 

Ollakseen eettinen, kysymyksen tulee käsitellä hyvyyttä ja pahuutta. Aristoteleelle rakkautta on 

kolmea lajia: hyödyllisyyden vuoksi syntyvä, nautintoon perustuva, ja hyväntahtoisuuteen tai 

hyveellisyyteen perustuva rakkaus (Aristoteles 2005: 148–150). Viimeisin muodoista on paras, 

mutta kahta edellistä onkin juuri sen vuoksi, että kaikki rakkaus ei vaikuta olevan tai syntyvän 

puhtaasti hyveiden kautta. Kuitenkin sen sijaan, että philia tulkittaisiin pelkästään hyveeksi, 

sitä voidaan pitää todellisena emootiona, joka on hyveen kaltainen ja jolla on eettisiä 

vaikutuksia (Rapp 2013). 

Antiikin rakkausfilosofian keskiössä on käsitys eri tasojen ja lajien rakkauksista. Platonin ja 

Aristoteleen teoksista saa kuvan siitä, että rakkaus on ollut samaan tapaan monimuotoista kuin 
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sen koetaan nykyään olevan. Tärkeä huomio siitä, että ideaalia tai hyveellistä rakkautta on 

pidetty parhaan kaltaisena rakkauden muotona, ei auta meitä pääsemään syvälle aiheeseen 

rakkauden tutkimisessa. Antiikin rakkauskäsitys kuvaa laajasti sitä mitä voitaisiin kutsua 

rakkauden luonteeksi, mutta rakkauden ontologinen paikka jää epäselväksi, sillä toisinaan sen 

yhteydessä mainitaan luonto-oppia, harmoniaa, ja toisinaan se kuuluu jumaluuden ja 

hyveellisyyden piiriin. Siksi seuraavassa kohdassa siirrytään tarkastelemaan modernin 

filosofian ontologisia kehitysvaiheita. 

 

 

2.2 Rakkaus modernissa filosofiassa 

 

Modernin filosofian katsotaan tyypillisesti alkavan keskiajan jälkeen 1600-luvulla. Kauden 

alun filosofisista ajatuksista tärkein on René Descartesin vuonna 1641 julkaistussa teoksessaan 

Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta esittämä dualismi. Se koostuu neljästä maksiimista. 

Ensinnäkin maailmassa on vain kahdenlaista ainetta (mieli ja ruumis), toiseksi mielen olemus 

on ajatuksessa, kun ruumiin sen ulottuvuuksissa, kolmanneksi, toisin kuin mielen 

ominaisuudet, ihmisruumiin ominaisuudet ovat aistimuksen kohteena, ja neljänneksi mielen ja 

ruumiin interaktiota ei voida rationalisoida (Baker & Morris 2005: 61). Descartesille kahtiajako 

perustuu vastakkaisuuteen, jossa materiaalisuus voidaan käsittää aina äärettömän jaolliseksi ja 

mieli jaottomaksi (Descartes 2002). Materiaalinen voidaan vähintään ajatuksen tasolla jakaa 

pienempiin osiin. Kaikki oliot koostuvat häviämättömistä substansseista, mutta kun 

ihmisruumis muodostuu aineen muodostelmista eli aksidensseista, sielu on puhdas substanssi 

ja siksi muuttumaton (ibid.). 

Descartesille rakkaus on (artikla LXXIX) ”elonhenkien aiheuttama sielun tunne, joka yllyttää 

sielua tahtoen liittymään niihin asioihin, jotka vaikuttavat olevan sille soveliaita” (Descartes 

2005: 59). Myöhemmässä kirjeenvaihdossa Descartes kehittää ja käsittelee laajemmin 

rakkauden luonnetta, jakaen sen intellektuaaliseen järkeen perustuvaan rakkauteen, jossa sielu 

ajattelee itseään soveliaan asian kanssa kokonaisuutena, ja sensitiiviseen rakkauteen, joka on 

sekavaa ajattelua ja hermojen liikettä (Descartes 2005: 298–299).  Nämä kaksi muotoa toimivat 

usein yhdessä (ibid.). Tämän ymmärtääkseen on syytä tarkastella Descartesin esimerkkiä: 
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Kuten janossa tuntemus kurkun kuivuudesta on sekava ajatus, joka herättää halua 

juoda, mutta ei itse ole tämä halu, samoin rakkaudessa tunnetaan jonkinmoista 

lämpöä sydämen ympärillä ja paljon verta keuhkoissa, niin että kädet levittyvät 

syleilemään jotakin, ja tästä syystä sielukin kallistuu yhdistämään tahtonsa 

kohtaamaansa objektiin. 

(Descartes 2005: 298)  

 

Esimerkin valossa Descartesille rakkauden sensitiivinen puoli liittyy lämmön tuntemukseen 

sydämen ympärillä ja veren tunteeseen keuhkoissa. Intellektuaalisuuteen perustuva rakkaus sen 

sijaan levittää kädet syleilyyn saaden sielun kallistumaan rakkauteen. Descartes vaikuttaa 

huomanneen sen, että materiaalinen vaikuttaa toimivan jollakin tavalla sielun kanssa 

yhteydessä. Tämä perustuu kuitenkin jyrkän dualistiseen kantaan, jossa yhteys syntyy vain 

soveliaista asioista. 

Vaikka dualismin puolesta ei ollakaan pystytty löytämään pitäviä todisteita, sillä on ollut suuri 

vaikutus tieteiden ontologisiin käsityksiin, joista keskeisimpiä ovat jaottelut subjektin ja 

objektin sekä mielen ja materian välille. Dualismin puolustamiseen liittyvää problematiikkaa 

alleviivaa lauseeseen Cogito ergo sum, Ajattelen, siis olen liittyvät tulkinnat. On esitetty, että 

tämä länsimaisen filosofian historian kuuluisimpiin kuuluvista lauseista tavallisesti 

ymmärretään väärin dedusoivasti (Hintikka 1962). Kyseisen tulkinnan mukaan lause tulisi 

ymmärtää performatiiviseksi ”Ajattelen, olen”, jolloin silloin, kun aktiivisesti ajatellaan 

lauseketta, voidaan olla varmoja olemisesta (ibid.). 

Pääteoksessaan Puhtaan järjen kritiikki Immanuel Kant pyrkii esittämään järjen ja ajattelun 

rajaehtoja. Niiden saavuttamisessa olennaiseksi muodostuu transsendentaalifilosofia, jolla Kant 

tarkoittaa sellaista käsitteiden järjestelmää, jossa transsendentaalisella tarkoitetaan kognitiota, 

joka ei ole tekemisissä kohteiden vaan niitä koskevien a priori -käsitteiden kanssa (Kant 2013: 

61). Tämän kaltaiset käsitteet ovat kokemuksesta riippumattomia tai niitä edeltäviä, toisin 

sanoen ne eivät ole empiirisiä. Järjestelmässä subjekti on transsendentaali kaikissa toimiva 

”tietoisuus”, ja objekti on kokemuksemme ulkopuolinen ja saavuttamaton ”olio sinänsä” 

(Kannisto 1998). Subjektin ja objektin suhteesta muodostuu kokemuksemme niin kuin se meille 

ilmenee. 
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Kantin filosofia on siis dualistista, sillä se tekee eron subjektin ja objektin välille. Kantille 

objektit, tai ”oliot sinänsä”, ovat täysin saavuttamattomissa. Kaikki perustuu transsendentaalin 

subjektin ja saavuttamattoman objektin korrelaatiolle. Tämän kaltaista filosofiaa on 2000-

luvulla alettu kutsua korrelationismiksi, koska se ei kykene ajattelemaan todellisuutta ilman 

ihmisen ja maailman välistä korrelaatiota (Meillassoux 2008). Se ei jätä tilaa todellisuudelle, 

joka on vallinnut ennen ihmismieltä, mikä taas tekee ihmistä edeltävien väitteiden käsittelyn 

absurdiksi. Näiden ongelmien paljastuminen on aiheuttanut filosofiassa suunnan, jota voidaan 

kutsua spekulatiiviseksi käänteeksi (ks. Bryant at al. 2011). Käännettä ja siihen liittyvää 

spekulatiivista realismia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kohdassa 3.2. 

Tavallisesti rakkaudella ei ole ajateltu olevan suurta painoarvoa Kantin filosofiassa. Se 

tutkimus mitä aiheesta on tehty, ehdottaa, että rakkauden rooli on Kantin filosofiassa oletettua 

tärkeämpi (esim. Rinne 2019). Rinne (ibid.) esittää rekonstruktiossaan, että Kantille rakkaus 

jakautuu hyväntahtoisuuden ja miellyttävän rakkauteen, jotka jakautuvat edelleen esimerkiksi 

seksuaaliseen rakkauteen ja ystävään tai jumalaan kohdistuneeseen rakkauteen. Nämä eri 

aspektit vaikuttavat samoilta, jotka antiikin filosofit olivat aikaisemmin tunnistaneet. Kantille 

rakkauden lajit kehittyvät hierarkkisesti ihmisluonteen impulsseista kohti moraalista onnellista 

ihmistä, joka nousee yli eläimellisten impulssiensa (Rinne 2019: 9–11). Jälleen vaikuttaa siltä, 

että Platon ajatteli hyvin samalla tavalla puhuessaan eroksen kehityksestä ruumiillisen 

kauneuden rakastamisesta kohti ideaalin kauneuden rakastamista. Rinne (2019) huomaa 

rakenteellisen samankaltaisuuden näkemyksissä, mutta hänen mukaansa siinä missä 

platonistiselle filosofialle tärkeintä on päämäärä ideaalissa kauneudessa, Kantin 

rakkauskäsityksessä tärkeää ei ole lopputulos, vaan moraalisen kehityksen matka. Rakkauden 

liittäminen moraaliseen kehitykseen vaikuttaa puolestaan lähestyvän Aristoteleen 

rakkausfilosofiaa. 

Uusien näkökulmien toivossa on syytä tarkastella myös Kantin filosofian suhteutumista 

Platonin ajatukseen ideaalisesta kauneudesta. Platonille rakkaus on siis tietoa kauneudesta, 

jonka korkeimmalla tasolla on tieto ideaalista kauneudesta. Kantille kauneus on sitä, mikä 

miellyttää ilman käsitettä, ja kauniiksi voidaan kutsua sen kaltaista kohdetta, jota voidaan 

arvioida täysin pyyteettömästi (Kant 2009: 336). Mutta koska Kantin mukaan objektien 

maailmasta tai ”olioista sinänsä” ei voida saada tietoa, tämän kaltainen arvio tai 

makuarvostelma ei voi olla tietoon perustuva. Sen sijaan makuarvostelma voi olla vain 

subjektiivinen, ja silloin se on esteettinen (ibid.: 333). Tämän kautta vaikuttaa hankalalta 
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määrittää yksimielisesti se, mitä Platon kutsuu ideaaliksi kauneudeksi. Kantin mukaan 

makuarvostelma kuitenkaan ei edellytä sitä, että se olisi yhteisesti jaettu, vaan se vaatii sitä 

(ibid.: 338). Tämä tarkoittaa, että kun pitää asiaa kauniina, on oikeutettu olettamaan, että kaikki 

muutkin pitävät samaa asiaa kauniina. Lopputulos jää hyvin epäselväksi kuvaksi rakkaudesta, 

joka perustuu subjektiiviseen makuarvostelmaan. Kuitenkin huomio estetiikasta ”tietona” on 

teema, johon tulevissa kappaleissa tullaan palaamaan. 

Filosofian avulla voi lähestyä kaikkia aiheita tasavertaisesti. Sille mikään ei ole lähtökohtaisesti 

irrationaalista tai epäoleellista. Esseistejä kehotetaan välttämään ”jo antiikin filosofit” -

tyyppisiä alkuja, mutta tämän opinnäytetyön kannalta kehotusten noudattamatta jättäminen on 

ollut välttämätöntä. Antiikki on arkeologialle erityslaatuisella rajapinnalla esihistorian ja 

historian välillä. Toisella ajan puoliskolla löydämme kirjoituksia rakkaudesta, kun toisella 

jäämme fragmentaarisen aineiston varaan. Varhaisimmat syvemmät rakkauskäsitykset ovat 

vaikuttaneet siihen, miten aiheesta on ajateltu myöhemmin, mutta ne myös antavat meille 

vihjeitä siitä, mitä on koettu aikaisemmin aikoina, joista meillä ei ole sanoja todisteina. Nämä 

rakkauskäsitykset auttavat meitä myös ymmärtämään rakkauden luonnetta ja rakkautta ilman 

sanaa rakkaus. 

Ymmärtääkseen rakkautta tulee pystyä ymmärtämään maailmaa, jossa rakkautta luodaan ja 

toimitetaan. Tämä maailma on kuitenkin pikemminkin ajatus maailmasta, jonka takana on 

modernin filosofian suurvaikuttajat. Descartesin dualismi on leimannut ja leimaa vieläkin 

yleistä kuvaa mielen ja materian välisestä kuilusta, joka vaikuttaa ongelmalliselta rakkauden 

kannalta. Kantin filosofia on epäilemättä vahvistanut dualistista maailmankuvaa ja korostaa 

epäsymmetristä ontologiakäsitystä, jossa materiaalinen maailma on saavuttamattomissa ja siksi 

myös entistä kauempana. Tämä kaikki jättää arkeologin pulmalliseen tilanteeseen, jossa 

materiaalinen maailma jää kokemuksemme ulkopuolelle ja kuitenkin samalla rakkautta 

pidetään ihmismielelle luontaisena irrationaalisena ominaisuutena. 
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3. Arkeologia ihmisyyden jälkeen 

 

 

2000-luvun posthumanistinen tieteenfilosofinen suunta on arkeologiaa ja sen epistemologiaa 

ihmisyyden jälkeen. Irtautuminen antroposentrismistä eli ihmiskeskeisyydestä on samalla 

yritys ravistella suuria tieteenfilosofisia ajatuksia, dualismia ja Kantin järjen filosofiaa. 

Arkeologiassa tämä liittyy ennen kaikkea yritykseen palata takaisin esineisiin uusmaterialismin 

tai pikemminkin useiden uusmaterialististen teorioiden muodossa. Uusmaterialismissa sanalla 

materialismi ei viitata perinteisen materialismin tavoin passiiviseen fysikaaliseen ainekseen, 

vaan materia on kytkeytynyttä, eloisaa ja aktiivista (Gamble 2019). Toisin kuin perinteisessä 

materialismissa, uusmaterialismissa asiat ja esineet eivät ole redusoitavissa siihen, mistä ne 

koostuvat (Witmore 2014: 204). Lisäksi uusmaterialististen teorioiden perusväittämiin on 

luonnehdittu kuuluvan materian aktiivisuudesta ja materiaan kohdistuneista praktiikoista 

syntyvä jatkuva muutos, joka on kytkeytynyt asioiden relaatioihin (Harman 2016: 14; ks. myös 

Barad 2007). 

Arkeologiassa sana uusi viittaa uusmaterialismissa uusiin tapoihin lähestyä arkeologista 

tutkimusta (Witmore 2014: 205). Uusilla tutkimustavoilla voidaan tarkoittaa asioiden, kuten 

ihmisen ja ei-ihmisen tasavertaistamista tutkimuksessa. Uusmaterialismi on myös isku vasten 

tapaa tehdä arkeologista tutkimusta, jossa objektit ovat vain välikappaleita johonkin 

korkeamman ja tärkeämmän asteen tietoon ihmisyydestä – se kohdistuu tieteenfilosofiaan, joka 

arkeologiassa tunnetaan paremmin lausahduksena ”the Indian behind the artefact” (Braidwood 

1958: 734). Tämän kaltainen tutkimustapa näkyi 1980-luvun postprosessualismissa, kuten Ian 

Hodderin (1982) tutkimuksessa, jossa esineet saivat kulttuurisen symbolin roolin. 

Uusmaterialistisen kritiikin mukaan, pyrkiessämme ymmärtämään materiaalista kulttuuria 

symbolien ja metaforien kautta, emme todellisuudessa ymmärrä itse materiasta mitään (Olsen 

2003). Toisaalta kritiikin yhteydessä Olsen myöntää, että jälkistrukturalistinen tutkimus on 

auttanut ymmärtämään, kuinka merkitykset ovat jatkuvasti muuttuvia, mutta semiotiikan 

ollessa tärkeää, silti materiaalilla on hyvin poikkeuksellinen rooli tässä maailmassa (ibid.: 90). 

Semiotiikan puolesta on esitetty, että uusmaterialismin korostaessa todellisuuden ontologista 

puolta yli epistemologisen, sivuutetaan semioottinen osa maailmaa, samalla yrittäen ymmärtää 

todellisuutta, jonka osana semiotiikka vaikuttaa olevan (Crossland & Bauer 2017).  Vaikka 

uusmaterialismia on kritisoivasti kutsuttu semiofobiseksi todellisuuden lähestymistavaksi, 
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jossa sosiaaliset, ekonomiset ja historialliset voimat jätetään huomiotta (Boysen 2018), tietyllä 

tavalla ei ole täysin perusteetonta väittää, että ajatus jatkuvasti muuttuvista merkityksistä on 

syvästi vaikuttanut uusmaterialismiin, jonka ontologiassa muutoksessa ovat merkityksien 

sijaan objektien relaatiot (esim. Shanks 2007; Fowler & Harris 2015). Muuttuvien relaatioiden 

huomioimisella uusmaterialismissa ei tarkoiteta sitä, että objekteista etäännyttäisiin, vaan sillä 

pyritään huomioimaan objektien pysyvien ja muuttuvien kvalioiden tai relaatioiden suhteita 

(Fowler & Harris 2015). Juuri näiden relaatioiden suhteisiin perustuu uusmaterialismin 

ytimessä oleva ajatus materian aktiivisuudesta. 

Uusmaterialismiin liittyy niin kutsuttu ontologinen käänne. Arkeologiassa ja antropologiassa 

ontologisella käänteellä viitataan tavallisesti aikaisemmin esiteltyihin uusiin tutkimustapoihin, 

kun spekulatiivisessa filosofiassa, jota tullaan käsittelemään luvussa 3, sillä tarkoitetaan 

systemaattisempaa tutkimusta maailman ja todellisuuden koostumuksesta. Silti myös 

antropologiassa ontologiseen käänteeseen liittyy näkemys, jonka mukaan vaihtelevien 

todellisuuskäsitysten lisäksi on vaihtelevia todellisuuksia (Heywood 2017). Tällä tarkoitetaan 

sitä, että esimerkiksi kulttuurin ja luonnon jaottelun sijaan, erilaiset kulttuuriset näkemykset 

eivät kohdistu yhteen luontoon, vaan on olemassa monia erilaisia luontoja. Myös arkeologisesta 

näkökulmasta todellisuutta koskevat kysymykset ovat esillä. Ontologinen käänne 

kyseenalaistaa arkeologian teoriaan juurtunutta dualismia, joka koskettaa erityisesti mielen ja 

materian jaottelua, mutta myös jakoja ihmisen ja ei-ihmisen, menneisyyden ja nykyisyyden 

sekä tiedon ja tulkinnan välillä (Harris & Cipolla 2017: 5). Siksi uusmaterialismissa 

materiaalinen maailma käsitetään todelliseksi, jossa objekteilla on todellisia piirteitä tai 

kvalioita (Olsen 2003: 88). Tämän voi käsittää niin, että objektit säilyttävät nämä kvaliat 

itsenäisesti, eivätkä ne ole riippuvaisia ihmisen kognitiivisista kyvyistä. Tämä ei kuitenkaan 

merkitse kuilua materian ja ajattelun välille, vaan toisin kuin Kantin 

transsendentaalifilosofiassa, uusmaterialismissa maailma käsitetään immanentiksi eli 

tämänpuoleiseksi, ja maailman asiat ja objektit siihen sisältyväksi.  

Uusmaterialistiset teoriat lähestyvät kaikkea materiaalista maailmaa olettaen, että objekti ei ole 

passiivisessa ja alisteisessa suhteessa ihmisyyteen eikä vain väline sen tutkimiseen (Olsen 2003, 

2007; Witmore 2014). Kun asettaa kaikki asiat tasavertaisiksi keskenään, on niiden oltava myös 

ontologisesti tasa-arvoisia (Witmore 2014: 211). Arkeologiassa tätä tasavertaista suhdetta 

asioiden välillä kutsutaan symmetriseksi arkeologiaksi (esim. Olsen 2007; Shanks 2007). Sen 

ideana on, että ei tehdä eroa merkityksettömän materian ja merkityksellisen ajattelun välille 



 

 19 

(Witmore 2014), sillä tämä jako johtaa ihmiskeskeiseen tietokäsitykseen ja dualismiin. 

Symmetrian ajatus on kenties parhaiten selitettävissä epäsymmetrian kautta. Esimerkiksi kun 

miettii ihmisen ja kiven välistä suhdetta, jossa epäsymmetria on ajatus siitä, että kivi ja ihminen 

eivät voi ymmärtää toisiaan ja ovat niin ollen epäsymmetriassa toisiinsa nähden. Asian voi 

ajatella myös niin, että ihminen pystyy ymmärtämään kiveä, mutta kivi ei voi koskaan 

ymmärtää ihmistä. Epäsymmetria on siis jonkin kaltaista dualismia – jako mielen ja materian 

välillä. Dualismi onkin nähty taakkana, joka on estänyt arkeologeja tekemästä todellista 

uusmaterialistista tutkimusta (Olsen 2007: 586). 

Huomion arvoista on, että vaikka arkeologiassa puhutaan oikeutetustikin ontologisesta 

käänteestä, maailman koostumus vaikuttaa myös siitä saatavaan tietoon ja sitä kautta 

epistemologiaan. Alberti (2016) huomauttaa, että ontologinen käänne viittaa todellisuuden 

pluralisointiin, jossa se sekoitetaan uskomuksiimme kulttuurista. Kun ontologiset kysymykset 

muutetaan epistemologisiksi ne eivät enää ole ontologisia, toisin sanoen ne 

”epäontologisoituvat” (ibid.: 165). Myönnettäköön, että ontologia-termiä käytettäessä tulee olla 

selkeä siitä, mitä sillä tarkoittaa, mutta se ei varmastikaan voi estää erilaisten ontologioiden 

epistemologiaa.  

Sen sijaan, että ontologia ja epistemologia edellä mainittuun tapaan erotellaan toisistaan, ne 

voidaan käsittää myös toisiinsa sitoutuneina ilmiöinä. Taustalla vallitseva pyrkimys vapautua 

dualistisesta ajattelusta johtaa siihen, että tavallisen ontologia–epistemologia-jaon sijasta 

mielekkäämpää on ajatella tiedon ja todellisuuden suhdetta kytkeytyneenä onto-

epistemologiana tai etiko-onto-epistem-ologiana (Barad 2007: 90). Tämän ajatuskulun mukaan 

ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä ei tulisi erotella toisistaan, sillä ajattelu on 

olennainen osa maailmaa. Se ei ole vain keino tietää enemmän jostakin todellisesta maailmasta, 

vaan ajattelu itsessään osa materiaalisuutta. Siksi myös ”tietämisen praktiikat”, Barad jatkaa, 

”ovat spesifejä materiaalisia sitoumuksia, jotka osallistuvat maailman 

(uudelleen)konfigurointiin” (ibid.: 91). Huomattava samankaltaisuus syntyy kohdassa 2.1 

mainittuun Jaakko Hintikan (1962) performatiiviseen Descartesin tulkintaan, jossa aktiivisen 

ajattelun seurauksena voidaan olla varmoja olemisesta. Vaikuttaa siltä, että ajattelun voisi lukea 

siihen kategoriaan, jota Barad kutsuu tietämisen praktiikoiksi. Tämä ei tarkoita sitä, että 

Hintikan (1962) tulkinta Descartesin dualismista olisi kuvaus onto-epistemologiasta, vaan se 

korostaa tietämisen ja todellisuuden kytkeytyneisyyttä, ja nojaa siten korrelationismiin.  
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Arkeologinen kaivaus toimii sopivana esimerkkinä siitä mitä Barad (2007) kuvailee maailman 

uudelleenkonfiguroinniksi.  Kun arkeologisilla kaivauksilla tutkitaan objektien relaatioita, 

niiden selvittämisen yhteydessä tuotetaan aina samalla uusia relaatioita, jotka ovat käytettävissä 

eri yhteyksissä muodostumisensa jälkeen (Fowler & Harris 2015: 144). Ilmiselvien 

arkeologisiin kaivauksiin, kuten hautoihin liittyvien eettisten kysymyksien lisäksi, 

arkeologiassa ja muissa tieteissä vaikuttaa siis olevan vähemmän ilmeisiä ontologiaan ja 

epistemologiaan kytkeytyneitä eettisiä vaikutuksia ja seurauksia. Ontologiset näkemykset eivät 

ole pysyviä tai varmoja rajaehtoja, sillä epistemologiset kysymykset koskevat juuri näitä 

ontologian ehdottamia rajoja, eivätkä siitä johtuen ole irrallisia maailmasta, vaan päinvastoin 

kytkeytyneitä siihen. Tästä johtuen ei voida koskaan olla täysin objektiivisia tai ulkopuolelle 

asettautuneita tarkastelijoita maailmaa ja tietoa koskevissa kysymyksissä, sillä kysymykset ovat 

osa maailmaa ja siitä johtuen ontologialla ja epistemologialla on aina eettisiä tai pikemminkin 

etiko-onto-episteemisiä implikaatioita. 

Uusmaterialismin oletus materian aktiivisuudesta ja muutoksesta on johtanut näkemyksiin, 

joiden mukaan uusmaterialismi ei ole materialismia ollenkaan (esim. Bryant 2014). Koska 

uusmaterialismissa materia on kytkeytynyttä, eloisaa ja aktiivista, se ei kykene tunnistamaan 

itse objekteja niiden sen hetkisistä vaikutuksista, mikä johtaa todellisuuden kyllästymiseen 

merkityksillä ja sen hämärtymiseen (Harman 2016). Vaikka rakkauden arkeologialle 

uusmaterialismin ajatus symmetriasta toisi rakkauden tasavertaiseksi tutkimuskohteeksi, ei 

rakkautta voi tunnistaa uusmaterialismissa objektina. Toinen ongelma rakkauden arkeologian 

kannalta muodostuu materialististen teorioiden pohjimmaisesta oletuksesta maailman 

koostuvan jostakin tiedettävästä asiasta (Harman 2018), uusmaterialismin kohdalla aineen tai 

materian relaatioista. Se jättää rakkauden monimutkaisuudessaan ja ainakin osittaisessa 

aineettomuudessaan epätodelliseksi. Eri kokoluokkien objekteja, tai objekteja, joihin meillä ei 

ole suoraa pääsyä, ei tulisi asettaa todellisuuden ulkopuolelle, huolimatta siitä, kuinka tahansa 

komplekseja ne olisivat (ibid.: 40). 

2000-luvun jälkeisen arkeologian erityispiirteenä on teorian kehittyminen suuntaan, jossa se 

yrittää tarkastella maailmaa ihmisen kognition ulkopuolelta. Myös huomiot epistemologian ja 

ontologian kytkeytyneisyydestä etiikkaan ovat arkeologian kannalta oleellisia. Rakkauden 

tutkimisen näkökulmasta symmetrinen todellisuuskäsitys vaikuttaa mahdollistavan rakkauden 

pitämisen tasavertaisena tutkimusaiheena, mutta uusmaterialististen teorioiden monet 

ontologiaan liittyvät näkemykset eivät selvennä rakkautta objektina tai anna mahdollisuutta sen 
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määrittelyyn. Nämä ongelmat huomioon ottaakseen siirrytään tarkastelussa uusmaterialismin 

sijasta spekulatiiviseen realismiin. 

 

 

3.1 Spekulatiivinen realismi 

 

Kuten luvussa 2 huomattiin, Immanuel Kantin järjen filosofia painottaa ihmismielen roolia 

todellisuuden havainnoinnissa. Ajatusten vaikutus on säilynyt mannermaisessa filosofiassa, 

jossa todellisuuden olemisesta tai sen olemattomuudesta ei voida tietää muuten kuin ihmisen 

kautta (Harman 2013a: 188). Ongelma on muodostanut spekulatiivisen käänteen, jonka 

ytimessä on spekulatiivinen realismi. Kuten tavallisesti, se ei ole vain yksi tarkka ratkaisuyritys 

filosofian ydinongelmiin, vaan se on joukko useita yrityksiä sidottuna yhteen termiin. Karkeasti 

spekulatiivisen realismin voi jakaa kahteen suuntaukseen, joista ensimmäinen on luonto-

orientoitunut spekulatiivinen realismi, kun toista edustaa objektiorientoitunut filosofia, jonka 

keskiössä on objektiorientoitunut ontologia, usein lyhyemmin kirjoitettuna OOO. 

Ensimmäiseen kategoriaan luetaan muun muassa jo edellä mainittu Quentin Meillassoux (2008) 

ja hänen antikorrelationistinen filosofiansa. Jälkimmäisen tunnetuin edustaja on filosofi 

Graham Harman. 

Harmanin variantti spekulatiivisesta realismista on hänen kehittämänsä objektiorientoitunut 

filosofia (Harman 2013a). Sen tarkoituksena on käsitellä kaikkia objekteja, niin rakkautta kuin 

kvarkkeja, ontologisesti yhtä todellisina filosofian kohteina (Harman 2012: 4). Ajatuksen 

taustalla on hänen näkemyksensä tieteiden taipumuksesta redusoida objektit joko siihen, mistä 

ne koostuvat, mistä Harman käyttää termiä undermining, tai siihen, mitä vaikutuksia niillä on, 

eli overmining (ibid.). Ensimmäinen on tapa lähestyä todellisuutta esimerkiksi fysiikassa. 

Maailman voidaan ajatella koostuvan atomeista tai alkeishiukkasista. Jälkimmäinen voi olla 

todellisuuden käsittäminen objektien vaikutusten, merkitysten ja niiden relaatioiden kautta. 

Objektit voidaan redusoida samaan aikaan sekä koostumuksiin että vaikutuksiin. Tästä Harman 

(2013b) käyttää termiä duomining. Kuten Harman (ibid.: 46) huomauttaa, Meillassoux’n 

(2008) antikorrelationistinen filosofia on esimerkki duominingista, sillä samalla, kun siinä 
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pidetään asioiden ensisijaisten piirteiden olevan pohjimmiltaan matematisoitavissa, 

matematiikka ja numerot liittyvät johonkin metafyysisesti epäselvään aineeseen. 

Kaikki lähestymistavat ovat epätyydyttäviä. Ongelma syntyy siitä, että asiat vaikuttavat olevan 

myös enemmän, kuin mistä ne koostuvat, sillä monet asiat pysyvät muuttumattomina, vaikka 

niistä irrottaisi osia, ja toisaalta asioita voi muuttaa niiden osia muuttamalla. Undermining ei 

ota huomioon emergenssiä (Harman 2013b: 47), jolla tarkoitetaan asian tai objektin kestävyyttä 

suhteessa osiensa muutokseen. Toisaalta, jos kaikki olisi vain objektien vaikutuksia ja 

merkityksiä, niin todellisuus olisi kyllästetty relaatioilla ja siksi muuttumaton (ibid.). 

Ongelmalla on huomattava yhteys Descartesin dualistisen filosofian perintöön, jossa materia 

on jaettavaa ja sielu puhdas muuttumaton substanssi (katso luku 2.2). Molempiin 

lähestymistapoihin turvautuminen ei taas ratkaisisi kummankaan heikkouksia. Duomining 

kertoo mistä maailma pohjimmiltaan koostuu, ja samalla se olettaa sen vastaavan ihmisen 

todellisuuskäsitystä (ibid.: 47–48). 

Näihin ajatuksiin perustuu Graham Harmanin (2002) teoksessa Tool-being: Heidegger and 

metaphysics of objects esittämä objektiorientoitunut ontologia (OOO), jonka tosin ensimmäisen 

kerran nimesi Levi Bryant vuonna 2009 (maininta teoksessa Harman 2018: 221). Harmanin 

OOO:ta on jatkettu erilaisin lähestymistavoin useiden tutkijoiden toimesta, joista 

merkittävämmät ovat Ian Bogost (2006, 2010, 2012, 2016), Levi R. Bryant (2011, 2014), 

Timothy Morton (2013), Jane Bennett (2010) ja Tristan Garcia (2014). Tässä opinnäytetyössä 

tullaan kuitenkin keskittymään teorian alkuperäisen kehittäjän Graham Harmanin versioon. 

OOO:n perusajatus on, että objektit eivät ole redusoitavissa kumpaakaan suuntaan, mistä 

periaatteesta Harman (2018) käyttää termiä anti-mining. Objektin kriteeri on siis, että se on 

enemmän kuin sen osat ja vähemmän kuin sen vaikutukset (ibid.: 53). Ontologiassa objektit 

ovat nelijakoisia, sillä ne ovat samaan aikaan vetäytyneitä ja läsnä, minkä lisäksi objektit 

ylittävät niiden kvaliat kuitenkaan pystymättä olemaan olemassa ilman niitä, mikä taas 

muodostaa toisen kuilun objektien ja niiden kvalioiden välille (ibid.: 80). 

OOO ei ole kuitenkaan materialismin muoto, sillä se ei ole kiinnostunut materiasta (matter) 

vaan muodosta (form) (Harman 2018: 25–28). Tätä väitettä Harman perustelee yleisesti 

tunnetun Theseuksen paradoksin kautta. Paradoksin ongelma liittyy objektin identiteettiin ja 

autenttisuuteen. Kysymys muodostuu siitä, kuinka paljon laivasta voi irrottaa tai vaihtaa osia, 
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ennen kuin se lakkaa olemasta sama laiva. Tämän ajatuskulun kautta vaikuttaakin siltä, että 

objektit ylittävät niiden perinteiset fysikaaliset ominaisuutensa, ja siitä syystä materia ei 

määrittele objektia. 

Teoksessaan Immaterialism (2016), Harman pyrkii selittämään muutosta yhdistäen OOO:n 

sosiaalitieteisiin. Hollannin Itä-Intian kauppakomppanian Harman (ibid.) esittää olevan 

esimerkki kompleksista kokoluokaltaan suuresta objektista, joka ylittää fysikaaliset 

ominaisuutensa. Kauppakomppania koostuu laivoista, jotka itsessäänkin täyttävät objektin 

kriteerit, mutta koko komppania ei ole vain näiden laivojen summa, samalla tavalla kuin laiva 

ei ole vain osiensa summa (ibid.: 41). Kuten aikaisemmin mainittiin, uusmaterialististen 

teorioiden immanentti maailma on kyllästynyt relaatioilla, mikä tekee muutoksen selittämisen 

vaikeaksi. ”Puhdas immanenssi”, Harman (ibid.: 33) tarkentaa, ”johtaa käsitykseen, jossa 

kaikki mikä tällä hetkellä ilmentyy maailmassa, on kaikki mitä sillä on tarjota.” Selittääkseen 

muutosta kuten myös muuttumattomuutta, OOO:ssa hyväksytään luvussa 2.2 esitetty Kantin 

ajatus vetäytyneestä ”oliosta sinänsä”, mutta toisin kuin Kantin filosofiassa, OOO:ssa 

saavuttamattomuus ja vetäytyneisyys ei koske pelkästään ihmismielen ja ei-ihmisobjektien 

välistä suhdetta, vaan objektit ovat vetäytyneitä myös toisiltaan (Harman 2018). Koska kaikki 

asiat ovat tässä maailmassa saavuttamattomia tai vetäytyneitä toisiltaan, niillä ei voi olla 

relaatioita ilman energiahäviötä eli muutosta (Harman 2016: 32–33).  

Arkeologiassa Harmanin objekteja koskeva teoria on synnyttänyt kritiikkiä (esim. Pétursdóttir 

& Olsen 2018). Kritiikki kohdistuu siihen, miten objekteja käsittelevä teoria jättää 

materiaalisuuden ulos historiasta ja arkeologiasta. Kritiikissä esitetyn näkemyksen mukaan 

teoria käy arkeologisen aineen tavalla läpi rappeutumisen prosessin, ja sen tulisi olla 

taipuvainen kohtaamaan myös odottamattoman kaltaisia asioita (ibid.). Pétursdóttirin ja Olsenin 

artikkelissa teoria nähdään morfologisena eli muuttuvana, ja siinä pohditaan, miten Harmanin 

objekteja käsittelevä teoria muuttuisi, jos Hollannin Itä-Intian kauppakomppaniaa olisi käsitelty 

historiallisen tarkastelun sijasta arkeologialle tyypillisten ilmiöiden kautta (ibid.). Tällä 

tarkoitetaan huomion kiinnittämistä kauppakomppaniaan liittyvään arkeologiseen aineistoon 

kuten hylkyihin. Harman (2019) vastaa kritiikkiin esittämällä, että historiallisen ja arkeologisen 

tarkastelun ero ei ole niinkään siinä ovatko lähteet kirjallisia vai eivät, vaan ne poikkeavat 

toisistaan informaation luonteelta ja tiheydeltä. Siksi Harman pitää objekteja käsittelevää 

teoriaansa enemmän arkeologisena kuin historiallisena, mutta ennen kaikkea ontologisena 

(ibid.). 
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Kantin filosofiaan liittyen on myös syytä palata tarkastelemaan kauneuden makuarvostelmaa 

suhteessa objektiorientoituneeseen ontologiaan. OOO jakaa Kantin käsityksen kauneuteen 

liittyvästä pyyteettömyydestä, ja korostaa, että kauneuden käsitykseen ei liity intressiä (Harman 

2020). Samankaltaisuus liittyy myös siihen, että kummankaan teorian mukaan esteettinen 

makuarvostelma ei ole looginen, eli se ei voi olla tietoon perustuva (ibid.). Kuitenkin siinä 

missä Kant väittää, että makuarvostelma ei voi perustua kognitiiviseen tietoon, OOO:n mukaan 

ne eivät voi olla konseptuaalisia (ibid.). Tällä tarkoitetaan sitä, että kauneudella tai esimerkiksi 

hyvällä taiteella ei voi olla sääntöjä, sillä muuten sääntöjen perusteella voitaisiin 

yksinkertaisesti tuottaa kaunista ja hyvää taidetta. Saman voidaan väittää koskevan rakkautta 

(Badiou 2012: 123–124). Suurin ero kuitenkin liittyy Kantin dualistiseen käsitykseen 

kauneuden irrottamisesta objektista ja sen liittämisestä subjektiin. OOO ei tee tämän kaltaista 

jakoa, vaan siinä taideteos on yhdistelmä, joka sisältää teoksen kokijan ja itsenäisen objektin 

(Harman 2020: 44). Taide ei siis ole taidetta vain sen takia, että ihminen on kokemassa sitä, 

vaan sillä on itsenäisiä ominaisuuksia, kuitenkin sisältäen kokijan. 

Taide on esitetty keinona lähestyä vetäytyneitä objekteja (Harman 2012, 2020), koska sen 

tavoitteena ei ole redusointi kumpaankaan suuntaan, vaan objektien syvempien ulottuvuuksien 

tutkiminen ja niiden kautta vaikuttaminen. Taiteella Harman (2020: xi–xii) tarkoittaa 

rakennelmia, jotka tuottavat kauneutta, joka on erityislaatuinen jännite objektien vetäytyneiden 

ja vihjailevien piirteiden välillä. Estetiikka taas tarkoittaa näiden piirteiden relaatioiden 

tutkimusta (ibid.). Harman tiivistää kantansa taiteen lähestymistavasta kirjoittamalla: 

 

Muuttuessaan tieteestä taiteeksi, filosofia saa takaisin sen alkuperäisen luonteensa 

Eroksena. Joillakin tavoin tämä eroottinen malli on objektiorientoituneen filosofian 

olennainen pyrkimys: se on ainoa tapa nykyisessä filosofisessa ilmapiirissä tehdä 

oikeutta rakkaudelle viisautena, joka ei pyri olemaan viisautta itseään. 

(Harman 2012: 15, kirjoittajan suomennos) 

 

Tämä seuraa Aristoteleen ajattelua siitä, kuinka ”runous on historiaa filosofisempaa ja 

vakavampaa” koska se ”käsittelee asioita enemmän yleisten totuuksien tasolla” (Aristoteles 

1997: 168). 
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Harmanille (2020) tieto on aina kirjaimellista, sanantarkkaa, ja siksi emme voi saada sitä 

objekteista, jotka ovat metaforan kaltaisia. Kirjaimellisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, jota 

saavutetaan prosessien kuten undermining, overmining tai duomining kautta. Kuten mainittu, 

taidetta, ja tässä tapauksessa myös metaforaa, ei voida kuitenkaan redusoida mihinkään 

suuntaan. Siitä syystä kirjaimellisella tiedolla ei niiden kohdalla saavuteta mitään. 

Kirjaimellisen tiedon sijasta objekteja voidaan lähestyä epäsuorasti ja vihjaillen (ibid.). 

Taideteoksella voi olla kirjaimellisen tiedon piirteitä, mutta sen ehtona on, että se ei voi olla 

pääosin sen kaltaisen tiedon muoto (ibid.). Taideteoksien ja objektien luonteeseen kuuluu se, 

että kummastakaan ei voida esittää parafraasia. Sillä tarkoitetaan, että objektista ei voida tehdä 

mitään sanallista muunnelmaa kuvaamaan täysin sen olemusta. Koska estetiikka nojaa tämän 

kaltaiseen epäkirjaimelliseen tietoon, ja koska se on tapa, jolla objektit ovat relaatiossa toisiinsa, 

se on niin sanottu ensimmäinen filosofia (ibid. 31–32). 

OOO:ssa kaikkien objektien (mukaan lukien taideteokset) kokonaisuuksilla ja muodoilla on 

oma medium: oma vetäytyneisyytensä, jota niiden näkyvä pinta vihjailee vain epätäydellisesti 

(Harman 2020: 109). Maalauksen medium ei siis ole kangas tai maali, vaan muodostuu kaikista 

sen vetäytyneistä elementeistä. Objektien vetäytyneet piirteet eivät ole olemassa tyhjiössä tai jo 

aikaisemmin mainitussa kuilussa, vaan niiden sisäistä maailmaa kuvataan soluksi (ibid.: 175). 

Harman painottaa, että sanalla solu ei viitata mihinkään ihmisyyteen tai elävään, vaan sen 

tarkoitus on kuvata objektin sisäisiä useita entiteettejä (ibid.). Myöskin sana aine aiheuttaa 

mielleyhtymiä johonkin materiaaliseen fysikaaliseen aineeseen. Näitä sivumerkityksiä 

välttääkseen tyydytään opinnäytetyössä sanaan medium. 

Kappaleen yhteenvetona voidaan todeta, että spekulatiivinen realismi pyrkii vastaamaan 

ontologisiin kysymyksiin ihmisen kognition ulkopuolelta. Toisin kuin uusmaterialistiset teoriat, 

OOO ei ole materialismin muoto vaan realismin, sillä se on aineen sijasta kiinnostunut 

muodosta. Teorian mukaan objektin kriteeri on se, että objekti on enemmän kuin sen osat ja 

vähemmän kuin sen vaikutukset. Lisäksi objekteilla on oma vetäytyneisyys, ja sen takia OOO:n 

todellisuudessa objektit ovat myös vetäytyneitä toisiltaan, eikä todellisuus täten muodostu 

asioiden relaatioiden kautta. Objekteista ei voi saada kirjaimellista tietoa, joka muodostaa 

kiinnostavan yhteyden taiteisiin, joiden tarkoituksena ei vaikuta olevan kirjaimellinen 

kuvaaminen. Liittääkseen OOO:n yhä enemmän arkeologiaan ja rakkauteen, ensin on 

tarkasteltava näitä taiteen mahdollisuuksia. Siitä syystä seuraavassa luvussa siirrytään 

tarkastelemaan taidearkeologiaa.  
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3.2 Taidearkeologia 

 

Mikään ei todennäköisesti aiheuta yhtä voimakkaasti toisistaan eroavia mielipiteitä arkeologien 

kesken kuin taidearkeologia. Olisi vähättelyä kuvata sen venyttävän totuttuja epistemologisia 

normeja, vaan pikemminkin se repii ne kappaleiksi ja korvaa ne täysin uusilla. Se on, kuten 

Bailey (2014: 247) ilmaisee, halua irtautua siitä, mikä on oletettua ja hyväksyttyä. 

Taidearkeologialla ei tarkoiteta vain arkeologien tekemää taiteellista arkeologiaa, eikä 

taiteilijoiden tekemää arkeologiaa. Jälkimmäisen alkulähteet ovat Thames-joen rannalla, missä 

taiteilija Mark Dion toteutti vuonna 1999 taideprojektin Tate Thames Dig (Vilches 2007; ks. 

myös Fiske & Bottinelli 2002). Projektissa toteutettiin kahdella kaistaleella arkeologisen 

kaivauksen omaiset tutkimukset ja ”kaivausalueiden” lähelle sijoitettiin arkeologiseen tapaan 

teltat, joissa löytöjä käsiteltiin (ibid.) Arkeologia ei myöskään lainaa taiteen metodeja, vaan 

alojen yhteen kietoutuneet suhteet ovat metodeja itsessään. Taidearkeologia ei siis ole kahden 

alan yhdistymistä yhdeksi, vaan muodostaa monia lähestymistapoja (Bailey 2014).  

Lähestymistapojen tulisi olla arkeologisen tieteen rajat ylittäviä (ibid.), ja siitä syystä 

mielekkäämpää on puhuminen taide/arkeologiasta kuin taidearkeologiasta. Kuitenkin tekstin 

sujuvuuden takia tässä työssä käytetään jälkimmäistä kirjoitusasua, vaikka tarkoitetaan 

ensimmäistä. 

Arkeologian ja taiteen kohtaamiset muodostuvat monilla tavoilla. Alojen kietoutumisia on 

lähestytty muun muassa videon sekä valokuvan (Schneider 2008), äänen (Marila 2020), 

kuvataiteen (Bonaventura & Jones 2011, Gant & Reilly 2018) ja kehon liikkeen (Tuominen 

2020) kautta. Odottamattomia kohtaamisia on tutkittu myös museon instituution kannalta 

(Chambers et al. 2014a) sekä maisema-arkeologisesta ympäristötaiteeseen kytkeytyneestä 

näkökulmasta (Tilley et al. 2000, Bender et al. 2007), jonka tuoreimmat projektit hyödyntävät 

useita eri taiteen lähestymistapoja (Petersson & Burke 2020). Kaikkien taidelajien joukosta 

yksikään ei vaikuta lähtökohtaisesti olevan poissuljettu taidearkeologian näkökulmasta. 

On siis lukuisia asioita, jotka sisältyvät siihen, mitä taidearkeologia on (katso Bailey 2020: 14–

15). Sen perusolemuksena on (1) esineiden irrottaminen niiden luonnollisesta kontekstista, 

ajoituksesta tms. (disartikulaatio, engl. disarticulation), (2) paikaltaan irrotettujen esineiden 

käyttäminen uusissa tarkoituksissa ja töissä (uudelleentarkoitus, engl. re-purposing) ja (3) 
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kahdesta edellisestä muodostuneen työn tarkoituksenmukainen sijoittaminen sille 

luonnottomaan paikkaan, missä se rikkoo totuttuja rakenteita ja systeemejä (häiriö, engl. 

disruption) (Bailey 2020: 15; ks. myös. Bailey 2017). 

Disartikulaatiolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi museoiden näyttelyesineiden tai kokoelmien 

käyttämistä uuden kaltaisissa tarkoituksissa. Doug Bailey (2020) kuvaa tämän tyyppistä 

projektia artikkelissaan Art/Archaeology: The Ineligible Project, jossa San Franciscossa 

tehdyiltä kaivauksilta lunastetut ns. ”kelpaamattomat” esineet riisuttiin niihin liitetyistä 

paikkatiedoista ja muusta tavallisesta arkeologisesta menneisyyteen liittyvästä informaatiosta. 

Tämän jälkeen esineet lähetettiin projektiin osallistuneille sillä ehdolla, että he lupaisivat 

purkaa, repiä kappaleiksi tai muuten ottaa ne raakamateriaaliksi ja uudelleentarkoitukseen (ibid: 

19). 

Uudelleentarkoituksessa disartikuloiduista esineistä syntyy uusia tarkoituksia ja töitä. 

Taidearkeologia ei pyri kokoamaan palapeliä menneisyydestä, vaan se käyttää esineitä ikään 

kuin raakamateriaalina työhönsä (Bailey 2017: 695). Esineitä voidaan käyttää sellaisenaan, tai 

niitä voidaan sulattaa, hioa, murskata, muotoilla ja muokata millä tavoin tahansa (esim. Bailey 

et al. 2020). Taidearkeologia ei siis pyri tyypillisen arkeologisen tieteentekemisen tai 

museotyön tavoin rekonstruoimaan menneisyyttä. 

Menneisyyden rekonstruoimiseen liittyvät vahvasti narratiivit, jotka ovat usein hyvin 

latautuneita arvoiltaan. Taidearkeologian tavoitteena on luoda uusia narratiiveja ja vaikuttaa 

vanhoihin. Se on siis luonteeltaan refleksiivistä, rakenteita ja systeemejä tunnistavaa sekä 

pohtivaa. Refleksiivisyydellä voidaan tarkoittaa toimintaa, jossa henkilö pystyy tutkimaan omia 

tunteitaan, reaktioitaan ja motiivejaan, ja niiden vaikutusta tilanteissa toimimiseen (Cambridge 

dictionary: reflexivity). Arkeologiassa refleksiivisyys on tavallisesti liitetty kaivaukseen ja 

tutkijan näkökulmaan suhteessa tutkimukseen (Hodder 2000, 2003). Refleksiivisen 

näkökulman tulisi olla moniääninen ja hyvin informoitu (Hodder 2003). Myös 

kaivaustilanteeseen liittyvän kohtaamisen erityislaatuisuutta on korostettu refleksiivisyyden 

kannalta (Edgeworth 1991; Lucas 2001). Siksi taidearkeologia on myös poliittista, sillä 

narratiivit, systeemit ja rakenteet eivät ole vapaita arvoista. Niin ei myöskään ole kuvamme 

menneisyydestä. On kuitenkin painotettava, että narratiiveissa ei ole lähtökohtaisesti mitään 

vikaa, vaan niiden omaksumisessa kritiikittä. Kuten mainittu, taidearkeologiassa vanhoihin 
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narratiiveihin vaikuttamisen lisäksi luodaan uusia, mutta olennaiseksi muodostuu uusien 

narratiivien refleksiivisyys. 

Taiteen ja arkeologian yhdistämistä on kritisoitu sen pohjalta, että tieteet, politiikka, urheilu, 

musiikki ja kaikki muukin ruokkii ajattelua siinä missä taiteetkin, joten niillä ei ole lisättävää 

analyyttiseen tarkasteluun velvoitetussa arkeologiassa (Mithen 2004: 166–167). Tämän 

kaltainen taiteista kiinnostumattoman aseman ottanut voisi myös kyseenalaistaa taiteilijan tai 

taiteilijuuden roolin tutkimuksessa. Kuka on taiteilija ja mikä tekee taiteilijan, voisi kuulua 

kysymys. Tähän taidearkeologia vastaa, että se pyrkii eroon renessanssin synnyttämästä 

taitelijanerouden käsityksestä ammentaen piirteitä nykytaiteesta ja dadaismista (Renfrew et al. 

2004: 2). Ollakseen taiteilija, ei tarvitse olla taiteilija. 

Otetaan esimerkiksi ajatusleikki, jossa kuvitellaan henkilö, joka ei ole yhtään kiinnostunut 

perinteisimmistä taiteiden muodoista. Henkilö ei löydä mitään kiinnostusta, tyydytystä tai 

rakkautta maalauksista, veistoksista tai runoudesta. Samalla hän kuitenkin saattaa löytää 

kaikkia edellä mainittuja tunteita urheilusta, jota hän rakastaa. Voidaan jopa ajatella, että hän 

menee niin pitkälle, että kutsuu jalkapallon parhaita pelaajia taiteilijoiksi ja heidän 

edesottamuksiaan taiteeksi. Jalkapallon ystäville nimi Pinturicchio (pieni maalari) saattaa tuoda 

mieleen italialaisen jalkapallon legendan Alessandro Del Pieron. Taas ne, joiden kiinnostus on 

enemmän kohdistunut taidehistoriaan, voivat ajatella nimellä viitattavan renessanssimaalari 

Bernardino di Bettoon.  

Taidearkeologian perusolemukseen kuuluva aikaisemmin mainittu menetelmä saattaa olla 

joillekin liian arkeologian normien vastainen. Se saattaa vaikuttaa jopa käänteiseltä 

arkeologialta, jossa kovalla työllä kaivauksilla esiin paljastetut artefaktit ja niiden kontekstitieto 

mitätöidään. Sitäkin suurempi haaste muodostuu tosiasiasta, että Suomen muinaismuistolaki 

pyrkii suojelemaan irtaimistoa ja varsinkin niihin liittyvää kontekstia: 

 

Sen, joka löytää rahan, aseen, työkalun, koristeen, astian, kulkuvälineen tai muun 

sellaisen esineen, jonka omistajaa ei tiedetä ja mikä voidaan olettaa vähintään 

sadan vuoden vanhaksi, on viipymättä toimitettava esine sellaisenaan 

puhdistamattomana löytöpaikkaa sekä löytöön liittyviä olosuhteita koskevine 

tarkkoine tietoineen muinaistieteelliselle toimikunnalle. 
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(Muinaismuistolaki 1963/295 1. luku 16 §) 

 

Vaikka suojeltuja esineitä on toisinaan mahdollista saada tutkimuskäyttöön, yleensä ei ole 

mahdollista disartikuloida esineitä tai käyttää niitä uusiin tarkoituksiin taidearkeologisissa 

projekteissa. Perinteinen museotoiminta on keskittynyt enemmän keräämiseen ja 

säilyttämiseen kuin uudelleenjakamiseen tai hajottamiseen (Chambers et al. 2014b: 9–10). Voi 

vaikuttaa epämielekkäältä sitoa asioita käytännön ongelmiin, mutta jos tarkoituksena on 

horjuttaa rakenteita ja systeemejä, ei voi unohtaa ympäröivien instituutioiden merkitystä ja 

vaikutusta suhteessa tutkimukseen. Suomen ja arkeologian kontekstissa Museovirastolla on 

epäilemättä suuri vaikutus siihen, miten arkeologiassa teoria kohtaa käytännön. 

Tietyllä tavalla taidearkeologista menetelmää on käytetty hyvin kauan. Steven Wagschalin 

(2007) artikkelissa tutkitaan Miguel de Cervantesin runoa Romance de los celos emootion 

arkeologiana. Artikkelissa verrataan runon tutkimista barokkimaalari Annibale Carraccin 

freskoon Perseus ja Phineas, jossa Kreikan klassisen kauden raajaton ja päätön veistos on 

maalattu kokonaiseksi 1500-luvulla runoilija Ovidiuksen töiden tematiikkaan (ibid: 226). 

Wagschal (ibid.) näkee, että samalla tavalla kuin maalauksessa herätetään muinainen torso 

kokonaisena eloon, runoudessa fragmenteista tulee kokonaisia nykyajassa puhumisen ja 

olemisen kautta. Esimerkissä on otettu esine, tässä tapauksessa veistos, alkuperäisestä 

kontekstistaan ja vaihdettu sen mediumia veistoksesta maalaukseksi, jossa se on saanut uusia 

narratiiveja Ovidiuksen runojen ja taiteilija Carraccin kautta. 

Veistosta ja siitä tuotettua maalausta koskevaa prosessia ei voida pitää taidearkeologiana 

sellaisena kuin se tässä opinnäytetyössä käsitetään, sillä prosessi on tapahtunut ilman 

taidearkeologian perusolemusta tai menetelmää, eikä sitä siitä syystä voi pitää samalla tavalla 

tieteellisenä. Lisäksi Wagschal puhuu emootion arkeologiasta vain konseptimetaforana, jossa 

arkeologia ja kaivaminen toimivat kielikuvina, toisin kuin tässä tutkielmassa, jossa 

arkeologiasta puhutaan tieteellisenä traditiona ja tieteenalana.  

Edellä mainittu toimii kuitenkin esimerkkinä siitä, että taidearkeologian tyyppisellä 

työskentelyllä on luotu erittäin paljon ajatuksia, tunteita ja tietoa maailmasta. Tämän kaltainen 

tieto on usein erilaista kuin perinteisesti käsitetty tieto, sillä taiteen kautta tuotetut tarinat 

herättävät kiinnostusta ja tunteita menneisyyteen. Toisaalta uusi tieto saattaa muuttua 
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perinteisemmäksi, kun joku tarinoista kiinnostuessaan kenties myöhemmin ryhtyy 

arkeologiksi. Myös Graham Harman on huomannut tarinoiden merkityksen kirjoittaessaan: 

 

Vastoin yleistä näkemystä, ei ole tapaa kirjoittaa hyvää proosaa ilman, että on 

jonkun sellaisen oikean jäljillä, joka ylittää kirjaimellisen kuvauksen. 

(Harman 2020: 109, kirjoittajan suomennos) 

 

Intuitiivisesti vaikuttaa siltä, että monessa kaunokirjallisuuden teoksessa, tai ainakin niissä, 

jotka ovat ihmisten yleisessä suosiossa, on jotakin sellaista aitouden ja autenttisen todellisuuden 

tuntua, joka saa lukijansa samastumaan kirjassa esitettyihin aiheisiin. 

Tarinoiden merkitys on myös yhä enemmän huomioitu. Esimerkiksi 

kulttuuriperintökontekstissa, EU-rahoitettu EMOTIVE-projekti pyrkii muuttamaan 

kulttuuriperintökohteisiin ja niiden kokemiseen liittyviä narratiiveja niin, että ne vastaisivat 

tavallisen tutkimukseen ja löytöihin liittyvien narratiivien sijaan emotionaaliseen kokemukseen 

(EMOTIVE 2016). Kulttuuriperintökohteet nähdään projektissa hyvin emotionaalisesti 

latautuneina paikkoina, joita tulisi lähestyä draaman kaaren avulla, jotta tunteet välittyisivät ja 

resonoituisivat (ibid.).  

EMOTIVE-projektissa uusien narratiivien luominen ei rajoitu pelkästään 

kulttuuriperintökohteisiin tai museoihin, vaan draamaan perustuvaa arkeologista tutkimusta voi 

myös toteuttaa. Natasha Lyonsin ja kumppaneiden (2018) artikkelissa tutkitaan Kanadaan 

Vancouverin lähelle sijoittuvan Katzie-alkuperäiskansan ja vesikasvien sukuun kuuluvan 

amerikankeiholehden välistä rakkautta yhdistämällä arkeologista dataa ja Freytagin (2008) 

draaman kaarta. Freytagin mallissa tarina alkaa esittelyllä, jota seuraa nouseva toiminta, 

kliimaksi, laskeva toiminta ja lopuksi loppuratkaisu (ibid.). Draaman kaaren käyttämisen 

tarkoituksena on täyttää niitä aukkoja, joita arkeologinen aineisto jättää, ja kannustaa 

mielikuvituksen hyödyntämistä. ”Vaikkakin osa tutkimuksesta on tehty kieli poskella”, Lyons 

ja kumppanit (2018: 9) jatkavat, ”tarkoituksena on täyttää julkaisun pyyntö epätavallisille 

formaateille, raportoimisen muodon ja sävyn moninaistamiseksi ja uusien teiden avaamiseksi 

arkeologisten jäännösten, jopa rakkauden, selittämiseen ja ymmärtämiseen.” 
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Tieteelliseen kirjoittamiseen liittyy oletus siitä, että tekstin tulisi olla nimetöntä, kaikkitietävää 

ja passiivista ammattikieltä, joka ei edusta kirjoittajaa itseään (Thomas 2015: 170). 

Kaunokirjallisen ilmaisumuodon retoriikka vaikuttaa olevan ristiriidassa tieteellisen 

kirjoittamisen kanssa. Kuitenkin tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvä passiivinen kirjoitustyyli 

on yhtä lailla retorinen keino, joka tähtää uskottavuuteen ja vakuuttavuuteen (ibid.). Tieteellisen 

kirjoittamisen tyyliä ei tulisi myöskään sekoittaa tieteen tapaan edetä tutkimuskysymyksestä 

hypoteesin muodostamiseen ja lopulta johtopäätelmiin (Thomas 2015; Lucas 2019).  

Työssä The Archaeologist as Writer (2015) Jonathan T. Thomas kirjoittaa kokeilunomaisesti 

fiktiivisiä kohtauksia, joissa kohtausten subjektit kokevat kohtaamansa asiat eri tavoin. Tätä 

kautta pyritään tuomaan uudenlaisia ilmaisumuotoja arkeologiseen kirjoittamiseen. Thomaksen 

(ibid.) mukaan lopulta tärkein tavoite on tieteellisen tiedon levittäminen. Toisaalta 

taidearkeologian näkökulmasta tiedonvälitystä ja popularisointia kiinnostavampaa on uusien 

ilmaisumuotojen kuten kaunokirjallisen esitystavan mahdollisuuksien tutkiminen, niiden kyky 

luoda uusia narratiiveja ja pyrkimys irtautua tieteellisen tekstin totutusta retoriikasta.  

Kaunokirjallisen tyylin kirjoittamiseen vaikuttaa liittyvän vaikeus olla samaan aikaan 

asiantuntija arkeologiassa ja nerokas kirjailija (Thomas 2015). Joidenkin näkemysten mukaan 

tämän kaltaisen lahjakkuuden saavuttaminen ei ole edes mahdollista (Gilead 2015). Tästä 

johtuu ajatus, että uusien narratiivien tulisi pohjautua arkeologisiin faktoihin (ibid.). Tämä 

kuitenkin johtaa helposti representointiin, jonka kritiikki on taidearkeologian ytimessä. Myös 

Herva ja Lavento (2003) ovat ilmaisseet taiteen laatuun liittyviä huolia. Vaikka heille taiteen ja 

arkeologian kohtaamiset ovat mahdollisia, arkeologiassa taiteen on pyrittävä olemaan hyvää 

taidetta, ”pelkät tahrat paperilla eivät riitä” (ibid.: 39). Hyvän taiteen ehtoja ei kuitenkaan 

artikkelissa mainita. Nämä huolet otetaan tarkemmin huomioon luvussa 4. 

Useat arkeologian ja taiteen yhdistymistavat muodostavat taidearkeologian. Toisaalta sillä on 

menetelmän kaltainen perusolemus, jossa objekteja irrotetaan niiden luonnollisesta kontekstista 

ja sijoitetaan uuteen. Menetelmän avulla taidearkeologia kohtaa paremmin tieteen kriteerit ja 

tiedeyhteisön vastaanotto on sitä myöten parempi. Tiedemaailman paradigman noudattaminen 

ei kuitenkaan ole taidearkeologian tavoite, vaan nykyisessä ilmapiirissä siitä irtautuminen.  Se 

pyrkii horjuttamaan totuttuja narratiiveja ja erkaantumaan arkeologialle tyypillisestä tavasta 

päämäärätietoisesti representoida menneisyyttä. Nämä taidearkeologian piirteet huomioon 
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ottaen, seuraavassa kappaleessa siirrytään tarkastelemaan taidearkeologian suhdetta rakkauden 

tutkimiseen. 
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4. Rakkauden arkeologinen epistemologia 

 

 

Esitetyn mukaan objektiorientoituneen ontologian objekti on enemmän kuin sen osat ja 

vähemmän kuin sen vaikutukset, minkä lisäksi sillä on oma medium, vetäytyneisyys, jota sen 

näkyvät osat vihjailevat epätäydellisesti. Näillä ehdoilla rakkaudelle voidaan antaa uusi 

määritelmä: 

 

Rakkaus on objekti, joka on enemmän kuin sen osat ja vähemmän kuin sen 

vaikutukset. 

Rakkaudella on oma medium: oma vetäytyneisyys, jota sen näkyvät osat 

vihjailevat epätäydellisesti. 

 

Ensisilmäyksellä saattaa vaikuttaa siltä, että uusi rakkauden määritelmä ei kerro mitään 

rakkaudesta. Kuitenkin OOO:n ytimessä on se, että mistään objektista ei voida tehdä 

parafraasia, eli määritelmässä ei myöskään voida tyhjentävästi kertoa sanoin mitä rakkaus on. 

Uusi määritelmä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vanhoihin määritelmiin liittyvistä aiheista olisi 

luovuttava, vaan ne sisältyvät uuteen määritelmään. Rakkauden voidaan edelleen olettaa olevan 

hengellistä, sisaruksellista tai seksuaalista. Ja uudessa määritelmässä rakkaus voi olla kaikkea 

samaan aikaan ristiriidatta. Oksitosiini voi yhä toimia yhtenä selittävänä biokemiallisena 

tekijänä rakkaudelle, mutta samalla rakkauteen voi olla sosiaalinen tarve, sillä nämä ovat vain 

vihjeitä siitä, mitä rakkauden näkyvät osat antavat meidän ymmärtää. Uusi määritelmä on 

rajoittava ainoastaan siinä mielessä, että emme voi määrittää rakkautta tyhjentävästi sen 

koostumuksen tai sen merkitysten kautta.  

On huomattava, että OOO:n kaltaisen ontologiakäsityksen omaksumisella ei ole vaikutusta 

pelkästään rakkauden määritelmään, vaan samat ehdot vetäytyneisyydestä pätevät myös 

kaikkiin muihin objekteihin. Tyypilliset arkeologiset objektit kuten kvartsi-iskokset, 

asumispainanteet ja muinais-DNA-näytteet ylittävät samalla tavalla kirjaimellisen kuvauksen. 

Tämä ei anna ymmärtää, että uusi ontologia suosisi rakkauden tyylistä objektia yli tyypillisen 
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arkeologisen aineiston, sillä vetäytyneisyyden myöntäminen ei tarkoita vanhojen määritelmien 

kieltämistä. Sen sijaan se mahdollistaa rakkauden käsittämisen osana todellisuutta. 

Kuten Grahan Harman (2012, 2020) on ehdottanut, objekteja tulisi lähestyä taiteen kautta, sillä 

taidetta ei voi redusoida sen koostumukseen tai merkityksiin. Tätä kautta arkeologian 

näkökulmasta taidearkeologia tulee tärkeään rooliin rakkauden tutkimisen kannalta. 

Taidearkeologian etuna on, että siinä yhdistyy menetelmänä hyödynnettävä perusolemus ja 

samalla taiteen ja arkeologian yhtymäkohtien rajattomuus. Rajattomuus koskee myös 

taidearkeologiassa hyödynnettyjen taiteiden muotoja, sillä kuvataiteiden sijasta siinä voidaan 

käyttää kirjallisuutta tai runoutta. Kirjallisuuden etuna on, että tieteellinen työ jo valmiiksi 

liittyy vahvasti kirjoittamiseen, ja kirjoittamisen taito ei ole arkeologeille täysin vieras. Lisäksi 

kirjallisuudella vaikuttaa intuitiivisesti olevan kirjaimellisen kuvauksen ylittävä tapa lähestyä 

todellisuutta.  

Ehdotus on, että käyttämällä kaunokirjallisuuden keinoja: metaforaa, tarinoita ja mielikuvitusta, 

rakkautta voidaan tutkia uusin keinoin. Jos rakkaus käsitetään OOO:n mukaisena vetäytyneenä 

objektina ja se asetetaan Doug Baileyn (2017) esittämään taidearkeologiseen menetelmään 

täytyisi: 

 

1. irrottaa rakkaus sen luonnollisesta kontekstista, 

2. käyttää rakkautta uudenlaisessa työssä ja 

3. rikkoa uuden työn kautta totuttuja rakenteita ja systeemejä. 

 

Rakkauden asettaminen tieteelliseen tutkimukseen kaunokirjallisuuden muodossa irrottaa sen 

tavallisesta kontekstistaan, sillä tavallisesti rakkautta ei ole käsitelty arkeologisessa 

tutkimuksessa, vaan se on kuulunut jokapäiväisen olemisen kokemuksiin ja tuotoksiin. Tämän 

kaltaista työtä ei ole aikaisemmin toteutettu ja erilaisten vaihtoehtojen määrä on käytännössä 

loputon. Näin ollen ehdot 1 ja 2 täyttyvät menetelmässä. Kun rakkaus käsitetään uudessa 

dualismista irtautuvassa objektiorientoituneessa ontologiassa, ja kun se asetetaan arkeologiaan, 

missä se ei ole ennen ollut tutkimusaiheena, se rikkoo ainakin arkeologian totuttuja rakenteita 

ja systeemejä, ja siten täyttyy ehto 3. 
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Yhdistääkseen rakkauden taidearkeologiseen tutkimukseen kaunokirjallisuuden kautta, tutkija 

voi käyttää mitä tahansa kaunokirjallisuuden lajia, sillä kuten tarkastelusta huomataan, 

taidearkeologia ei rajaa lähtökohtaisesti mitään näkökulmaa ulos. Myöskin eri lajien ja tyylien 

yhdistely tai alkuperäisen tyylin käyttö on mahdollista. Tiukkoja sääntöjä siitä, miten tulisi 

kirjoittaa ja mistä tulisi kirjoittaa ei voida antaa. Ainoina vaatimuksina ovat rakkauden uusi 

määritelmä ja taidearkeologian kolme ehtoa. Ehtoja tarkastellessa voidaan huomata, että ne 

eivät ole tutkijaa rajoittavia, vaan toimivat sääntöinä ajatuksen vapaudelle.  

Arvioidakseen menetelmää, on syytä toteuttaa alkuperäinen taidearkeologinen projekti, jossa 

kirjoittaja pyrkii tutkimaan rakkautta edellä mainittujen teemojen kautta. Projektin muodoksi 

valikoitui runollinen tyyli, sillä se on mitoitettavissa opinnäytetyön kontekstiin. Runollisessa 

ilmaisussa on myös se etu, että sen ei tarvitse olla samalla tavalla ”ymmärrettävä” kuin 

esimerkiksi kokonaisen tarinan, minkä takia se on vähemmän taipuvainen kirjaimelliseen 

kuvaukseen. OOO:aa ja taidearkeologiaa mukaillen seuraavan runoteoksen sisältöä ei tulla 

selittämään täysin, eikä sen osia tai muotoa tulla purkamaan yksityiskohtaisesti.  

 

 

Sahramitahra 

 

Tiedossa sirpalein, 

siellä varas luonnon, 

ja loputkin vein. 

Kädet täynnä tavaraa, 

mammonaa ja mainetta. 

Otan kaiken minkä saan, 

kunhan se on ainetta. 

Pysähtyneessä maailmassa 

on kaikki kovin varmaa 

Pilvetön taivas 

ei koskaan ole harmaa. 
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Olin äveriäs ja järkkymätön, 

elin komentojeni avulla. 

On pukuni hieno verka 

sidottu sääntöjen ladulla. 

Täydellinen herrasmies ei juokse, 

siksi kävellen käyn. 

Ja ratsain keskelle joukkoa 

kestäen laukan talloman näyn. 

Minut esiripun liike 

sai vaatimaan vapautta. 

Raot haarniskassa, 

vaiko sisäistä haurautta? 

Horjuvista lavasteista muodostuu vahvinkin linna. 

Tikariniskusta jää vain tahra. 

Silti se koskee. 

Kurjuudelle nauretaan. 

Ja jollekin myös noita 

jakaa suuteloita. 

 

 

Sahramitahra on yritys tuoda esiin uudenlaisia ajatuksia rakkaudesta suhteessa arkeologiaan. 

Siinä ei saada mitään selvää kuvaa rakkaudesta, ja juuri tämä epävarmuus on sen tarkoitus. 

Vaikka se on kuvitteellinen kuvaus paikasta ja tapahtumasta, sen seuraukset ovat hyvin 

todellisia. Kenties huomionarvoisinta on, kuinka paljon tekstin tuottamista ohjasi ajatukset, 

jotka ovat johdatelleet kirjoittamista koko opinnäytetyön työstämisen aikana. Myös muiden, 

jopa hyvin henkilökohtaista laatua olevien ajatusten ilmaantuminen projektissa auttaa 

valaisemaan aihetta, ei kenties vain rakkauden näkökulmasta, vaan myös sen tutkimiseen 

liittyvien eettisten taustaoletuksien valossa. Tätä kautta projektilla on hyvin konkreettisesti 

arkeologiseen tutkimukseen vaikuttava tulos. 
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Tämän kaltainen projekti aiheuttaa tiettyjä epäilyksiä. Esiin tulee aikaisemmin mainittu 

kokemus kaunokirjallisen tyylin kirjoittamiseen liittyvästä vaikeudesta. Yritys on kirjoittajan 

ensimmäisiä runomuotoon sommiteltuja kokeiluja, mistä syystä epävarmuus taiteellisesta 

arvosta langettaa varjon tekstin ylle. Kuitenkin taidearkeologian pyrkimys päästä eroon 

taiteilijaneron käsityksestä tuo helpotusta epäilyksiin. Lisäksi mitä tulee hyvän taiteen ehtoja 

koskevaan kysymykseen, OOO:n makuarvostelma ei voi olla konseptuaalinen (Harman 2020), 

eli sen mukaan ei voi olla hyvän taiteen sääntöjä. Vaikka tämä ei tee kirjoittajan työstä 

välttämättä hyvää, se puolustaa yritystä, huolimatta sen mahdollisesta epäonnistumisesta olla 

hyvää taidetta. 

Vaikka kirjoittamisen taito saattaa olla koko elämän aikana hankittujen kokemusten tulos, niin 

se ei riitä syyksi olla tavoittelematta kirjoitustaitoa. Jos kaunokirjallisuuden kautta voidaan 

tavoitella intuitiivisesti uskottavaa asioiden ja ilmiöiden todellisuutta, arkeologian tulisi 

hylkimisen sijasta pyrkiä ymmärtämään sen kaltaisen ilmaisumuodon keinoja. On hankalaa olla 

samaan aikaan hyvä arkeologi ja kirjailija, mutta se ei tarkoita, etteikö hyvästä kirjailijasta voisi 

tulla hyvää arkeologia. 

Myös taidearkeologian ehtojen täyttyminen voidaan kyseenalaistaa. Kuten opinnäytetyössä on 

mainittu, rakkaus on aihe, joka on kiinnostanut varsinkin taidekenttää. Taidearkeologisen työn 

yrittäessä irrottaa rakkaus luonnollisesta kontekstistaan ja asettaa se uuden kaltaiseen työhön, 

vaarana on, että rakkaus asetetaan sille jo hyvin luonnolliseen kontekstiin runon tai tarinan 

muotoon. Kuitenkin tässä opinnäytetyössä, ja siinä kontekstissa mihin opinnäytetyö 

taidearkeologiaa ehdottaa, on perusteltua puhua uuden kaltaisesta työstä ja kontekstista. 

Rakkauden konteksti ei ole pelkästään taiteissa, vaan se liitetään myös arkeologian tieteelliseen 

traditioon.  

Tämän ehdottamisella ei tarkoiteta sitä, että arkeologinen tutkimus voisi olla mitä tahansa 

kirjoittelua tai että muista tieteen tekemisen tavoista tulisi täysin luopua. Kyseessä ei siis ole 

kattava teoria rakkauden tutkimisesta arkeologiassa. Vähemmän naiivi on teoria, joka selittää 

vähän, mutta ei usko selittävänsä kaikkea, kuin teoria, joka selittää enemmän uskoen 

selittävänsä kaiken. Tarkoituksena ei ole ehdottaa naiivia uutta tapaa lähestyä rakkautta tai 

puhua arkeologian popularisoinnista, vaan korostaa uuden lähestymistavan mahdollisuuksia ja 

ehdottaa eräänlaista taidearkeologista filosofiaa. Uuden taidearkeologisen filosofian 

tarkoituksena on herättää mielikuvitusta ja inspiraatiota, joka mahdollistaa uusien näkökulmien 
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tutkimisen. Sen tarkoituksena on laajentaa näkökulmaa, jolla arkeologia katsoo maailmaa ja 

todellisuutta. Tällä tavoin sen sijaan, että rakkautta käytettäisiin retoriikan välineenä 

arkeologisessa tutkimuksessa, käytettäisiin retoriikkaa välineenä tutkia rakkautta 

arkeologiassa. Tätä samaa voimavaraa ehdotetaan valjastettavaksi työkaluksi auttamaan 

rakkauden tutkimisessa arkeologiassa. 
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5. Johtopäätelmät 

 

 

Kuten opinnäytetyön alussa huomattiin, rakkaus on vaikeasti määriteltävissä. Sen piirteet 

ulottuivat dualistisessa ontologiassa sekä materiaalisen että ihmismielen alueille. Useimmat 

yritykset jakoivat rakkauden ideaaliin sielulliseen rakkauden muotoon ja ruumiilliseen, 

seksuaaliseen sukuviettejä tyydyttävään rakkauteen. Tavoittelut löytää rakkauden hormoni ja 

selitykset sen vaikutuksista hyvinvointiin yhteiskunnan kannalta ovat redusoinnin kaksi 

ääripäätä.  

Antiikin rakkausfilosofian tarkastelu tuo esiin rakkauden luonteeseen liittyviä piirteitä 

huomioiden erilaiset rakkauden lajit. Antiikin rakkauskäsitysten tutkiminen paljastaa 

näkemysten vaikuttavan yhä rakkautta koskevissa kysymyksissä. Kuitenkin rakkauden 

ontologiaan liittyviin aiheisiin antiikin filosofia ei tuo selvyyttä. Sen sijaan modernin filosofian 

käsittely liittää rakkauden tutkimisen lähemmäs ontologisia ja epistemologisia teemoja. 

Immanuel Kantin korrelationistinen filosofia vahvistaa Descartesin dualistista 

ontologiakäsitystä, jossa objektit ovat ihmismielen saavuttamattomissa, mikä vaikeuttaa 

rakkauden kaltaisen moniulotteisen aiheen tutkimista. Sama korrelationismin ja dualismin 

yhdistymä on syvästi vaikuttanut arkeologian tieteenfilosofisiin lähtökohtiin 

Yritys irtautua edellä mainitusta on vaikuttanut arkeologiassa ihmisyyden jälkeen tulevien 

uusmaterialististen teorioiden muodostumiseen, joiden ytimessä on käsitys symmetriasta, jossa 

kaikki asiat ovat ontologisesti tasavertaisia keskenään. Rakkauden kannalta tämä tarkoittaa sitä, 

että kun rakkaus ajatellaan objektina, ja objektit arkeologisen tutkimuksen kohteena, niin 

rakkaus tulisi käsittää tasavertaisena ja hyväksyttynä tutkimusaiheena muiden aiheiden rinnalla. 

Uusmaterialististen teorioiden ongelmaksi muodostuu niiden kykenemättömyys tunnistaa 

suuren kokoluokan komplekseja ja osittain aineettomia objekteja osaksi todellisuutta, mikä 

jättää rakkauden monimutkaisuudessaan todellisuuden ulkopuolelle. 

Arkeologiassa rakkauden tutkimisen mahdollistaa uuden materialismin sijasta uusi realismi 

spekulatiivisen realismin muodossa. Uusi ontologinen näkemys OOO, jossa objektit ovat aina 

vetäytyneitä niin, että niiden pinta vain epätäydellisesti vihjailee niistä, pyrkii pääsemään eroon 

korrelationismista ja ihmiskeskeisestä tietokäsityksestä. Samalla se jakaa uusmaterialismin 

käsityksen symmetrisestä ontologiasta, eikä anna mitään erityisasemaa ihmisyydelle tai 
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ihmismielelle, sillä siinä vetäytyneisyys ei koske vain ihmisen ja objektin välistä suhdetta vaan 

myös objekti-objekti-suhteita. Se yrittää siis jälleen ajatella maailmaa ihmisen kognition 

ulkopuolelta.  

Esitän ontologian ja epistemologian käsitteiden erottamisen olevan epätyydyttävää ja dualistista 

rakkauden tutkimisen kannalta. Mielekkäämpää on ajatella niiden kahden yhdistymistä siinä 

mielessä, että ontologialla on aina epistemologisia vaikutuksia. Siitä syystä esitän, että 

rakkauden arkeologisen epistemologian ytimessä ovat uudet ontologiset lähtökohdat OOO:n 

muodossa. Rakkauden kannalta uuden ontologian omaksuminen antaa mahdollisuuden tuoda 

rakkaus realistiseksi tutkimusaiheeksi, sillä sille voidaan osoittaa paikka todellisuudessa ja 

antaa uusi määritelmä. Tämä ontologinen paikka ei ole millään muotoa selkeä, sillä kuten kaikki 

muutkin objektit, rakkaus on vetäytynyt, eikä sitä voida redusoida sen koostumuksen 

pienimpiin hiukkasiin, eikä löytää sen kaikkia vaikutuksia ja merkityksiä. Vaikka sanoin ei 

voida kuvata sitä paikkaa tai sisältöä, joka rakkaudelle kuuluu objektina, sitä pystytään 

käsittelemään vetäytyneenä ja epätäydellisenä tutkimuskohteena, kunhan ollaan valmiita 

hyväksymään tämä epätäydellisyyden tunne. 

Taiteiden tapa lähestyä objekteja on omalaatuinen ja täynnä potentiaalia. Kuten taiteessa, myös 

puheessa ja kirjoituksessa käytetään metaforia ja kiertoilmauksia lisäämään voimaa sanomaan. 

Juuri tämä metaforisuuteen perustuva vihjaileva lähestymistapa on keskiössä, sillä objekteista, 

kuten rakkaudesta, ei voida saada kirjaimellista tietoa johtuen sen vetäytyneisyydestä. Vain 

tämän vihjailun ja epäsuoran lähestymistavan kautta voidaan ottaa rakkaus tutkimuskohteena 

avoimesti ja vakavasti. 

Opinnäytetyössäni ehdotan kaunokirjallisuuteen pohjautuvaa taidearkeologista 

lähestymistapaa rakkauden kaltaisiin arkeologian tutkimusaiheisiin.  Lähestymistapa on 

vihjailun, inspiraation ja mielikuvituksen käyttämistä kirjallisessa työssä, joka yhdistyy 

arkeologiseen tutkimukseen. Se voi olla tarinallistamista, runoutta, kielikuvia ja arvailua. Tällä 

tarkoitetaan erilaisia keinoja vapautua niistä oletuksista, joita tyypilliset narratiivit, systeemit ja 

rakenteet kahlitsevat käyttämään. Ollakseen täysin vapaa, mielen tulee irtautua valmiiksi 

sovitusta. Ensisilmäyksellä lunastettu vapaus saattaa vaikuttaa irrationaaliselta epäloogiselta 

kaaokselta, mutta aistien ja ajatusten tottuessa uuteen, saattaa valjeta uudenlaisia ”tietämisen” 

tapoja, tai ainakin voidaan venyttää niitä, joihin jo aikaisemmin tyydyttiin. 
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Aiheeseen liittyvien tulevaisuuden projektien kannalta olisi hedelmällistä tuottaa 

taidearkeologisia projekteja ja töitä, joissa tutkija saadaan irrotettua työpisteeltään ja asetettua 

erilaisiin tilanteisiin kokemaan maailmaa. Vaikka tämän kaltaisen tutkimuksen tarkoituksena 

ei ole päätellä tietoa jostakin tietystä esinejoukosta, niin tuloksekasta saattaisi olla tutkijan 

asettaminen erilaisten esteettisten lähteiden ärsytettäväksi, ulos oman rutiinin ja kodin objektien 

piiristä.  

Tutkimuskysymyksiin esitetyt vastaukset herättävät useita uusia aiheeseen liittyviä 

tutkimusongelmia. Niistä perustavanlaatuisin on taiteen ja tieteen keskinäiseen suhteeseen ja 

sitä myöten tietoon ja tiedonmuodostukseen liittyvä ongelma. Taiteiden tapa lähestyä 

todellisuutta vaikuttaa mahdollistavalta tavalta lähestyä vetäytyneitä objekteja, mutta herättää 

epäilystä tieteiden tarpeesta hyväksyä tämä esteettisen tiedon epävarmuus. Filosofiassa 

ontologisten kysymysten jättämä epävarmuus kuuluu tieteenalan luonteeseen, mutta kuinka 

kauas epävarmuuteen arkeologia on valmis astumaan pystyäkseen tutkimaan rakkauden 

kaltaista ilmiötä ja omaksuakseen taiteiden keinoja? 

Tämän opinnäytetyön prosessissa ovat varmasti vaikuttaneet monet taustatekijät, joista osa on 

tiedostettuja ja toiset tiedostamattomia. Ne liittyvät vahvasti niihin 2000-luvun 

tieteenliikehdintöihin, joita filosofia kärkisijassa ajaa. Kiinnostukseni sekä filosofian että 

kirjallisuuden alueisiin on varmastikin vaikuttanut siihen, että tämä työ on saanut kaltaisensa 

sisällön. Tiedostan, että osa sisällöstä nojaa vahvasti intuitiivisiin oletuksiini, ja myöskin omaan 

kokemukseeni siitä, kuinka filosofia tuntuu kysyvän myös niitä kysymyksiä, joihin on vaikea 

vastata, ja kirjallisuus vastaa niihin kysymyksiin, joita on vaikea kysyä. Korostan, että tätä työtä 

ei tule ymmärtää käsityksenäni tai kokemuksenani rakkaudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä, 

vaikka muita tunteita kirjoittamiseen on kenties liittynytkin. 
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