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Esipuhe
 

Arkeologipäiväpaketti: suojelua, inventointia, yleisötyön mahdollisuuksia ja tieteellistä tutkimus-
ta. Arkeologipäivät ovat jokavuotinen tapahtuma, jonka tällä kertaa teki tavanomaista juhlavam-
maksi se, että järjestäjä, Suomen arkeologinen seura ry, täytti 30 vuotta. Seura kutsui kunniajäse-
nikseen Lauri Pohjakallion ja Marianne Schauman-Lönnqvistin. Yhteensä vuoden 2012 päivillä 
pidettiin 17 esitelmää. 

 
Esitelmäkutsussa provosoitiin: ”Muinaismuistolaki täyttää 50 vuotta 17.6.2013. Monien mieles-
tä laki on vanhentunut ja kaipaa uudistamista. Riittääkö kevyt kasvojenkohotus vai tarvitaanko  
perusteellisempi remontti?” Tässä julkaisussa Johanna Enqvist käsittelee lainvalmistelua suh-
teessa siihen ”yleiseen hyvään”, jota kohti yhteiskuntaa pyritään lakien avulla ohjaamaan. On 
ilmeistä, että muinaismuistolakimme uudistaminen käynnistyy lähitulevaisuudessa. Millaisia 
ovat kansalaisten mahdollisuudet osallistua tähän prosessiin? Museoviraston lakimies Matleena  
Haapala pohtii omassa artikkelissaan muinaismuistolain suhdetta perusoikeuksiin, jotka nousevat 
eri tavoin esiin, kun lakia sovelletaan maankäytön suunnitteluun ja ympäristöoikeudellisiin kiis-
tatapauksiin. 

 
Petri Halinen tarkastelee lakia sen käyttäjän, arkeologin, kannalta. Muinaismuistolain soveltamis-
ta ei helpota se, että useat lakitekstin käsitteet ovat tulkinnanvaraisia ja moniselitteisiä. Metsähal-
lituksen metsätalouspalveluissa työskentelevällä Taisto Karjalaisella ja Metsähallituksen luonto-
palveluita edustavalla Jouni Taivaisella on lainsäädäntöön käytännöllinen näkökulma. Kansallisen 
metsäohjelman kulttuuriperintöinventointiprojektissa karttuu runsaasti tietoa kohteista, joista osa 
on lain nojalla suojeltuja, osa kenties varjeltavissa muilla keinoin.

 
Arkeopeda-aihetta pohjustettiin esitelmäkutsussa: ”Suomessa sekä monet ovat halukkaita  
oppimaan menneisyydestä ja muinaismuistoista. Kuinka tietoa arkeologiasta tulisi välittää eri  
kohderyhmille? Millaisia taitoja tulevat arkeologit tarvitsevat?” Tässä julkaisussa arkeopedatee-
maa käsittelee arkeologi ja graafikko Mikael Nyholm. Kiinnostuksen kohteena on arkeologian  
visuaalisuus, jota työmme yleistajuistamisessa voisi hyödyntää enemmänkin. Jenni Siltainsuu 
puolestaan kirjoittaa yleisökaivauksista, jotka ovat mieliinpainuva oppimistilanne, mutta samalla 
vaativa tehtävä niille, joiden vastuulla on arkeologiaan vasta tutustuvien työtekijöiden neuvomi-
nen.  

 
Arkeologipäivillä on muodostunut perinteeksi myös, että ohjelmaan voi tarjota vapaavalintaisia 
aiheita. Noora Taipaleen esitelmä kvartsien mikrokäyttöjälkianalyysista perustui hänen tuoreeseen 
opinnäytetyöhönsä. Satu Koiviston ja Vesa Laulumaan artikkeli LiDAR-ilmalaserkeilausaineis-
toista on puolestaan syntynyt käytännön kokemuksista, joita Merenkurkun alueen muinaisjään-
nösinventoinneissa on karttunut. 

 
Arkeologipäivät järjestettiin Lammin biologisella asemalla, joka on vuosien varrella monelle ar-
keologille tutuksi tullut seminaaripaikka. Hanna-Maria Pellinen tuo biologisen aseman pihapiiriin 
uuden näkökulman artikkelissaan, jonka taustana on arkisto- ja maastoselvitys paikalla sijainneen 
pappilan rakennuksista.
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