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1 Johdanto 

Tutkielmani käsittelee metallinilmaisinharrastajille suunnattua arkeologiaan perehdyttävää 

koulutusta Suomessa. Pyrin tässä työssä kartoittamaan muun muassa haastattelulla, tapaus-

tutkimuksilla ja kyselyillä ensinnäkin sitä, millaisia koulutustilaisuuksia aiheesta kiinnostuneille 

järjestetään ja millaisia tavoitteita koulutukselle on asetettu. Tavoitteenani on selvittää myös, 

osallistuuko oletettu kohderyhmä tilaisuuksiin ja kohtaavatko kouluttajien ja yleisön odotukset. 

Yritän saada kuvan siitä, kuinka hyviä tai huonoja eri toimintamuodot ovat sekä viranomaisten että 

metallinilmaisinharrastajien tavoitteiden saavuttamisen ja arkeologian tuntemuksen syventämisen 

kannalta. Toivon, että tutkielmani toimii keskustelun herättäjänä harrastajien arkeologisen 

koulutuksen merkityksestä, tavoitteista ja keinoista sekä resurssien kohdentamisesta.  

 

Metallinilmaisinharrastus on yleistynyt Suomessa voimakkaasti 2010-luvulla (Rohiola 2014; 

Ehrnsten 2015; Maaranen 2015b). Metallilöytöjen määrän kasvu ja harrastuksen haitat muinais-

jäännöksille ovat saaneet viranomaiset ja arkeologian tutkijat kiinnostumaan harrastuksesta ja 

metallinilmaisinharrastajista (myöhemmin tässä työssä: ”harrastaja”) aiempaa enemmän. Aihetta on 

kartoitettu muun muassa vuonna 2014 kolmella erilaisella kyselyllä (Siltainsuu & Wessman 2014: 

34–40; Maaranen 2015b; Immonen & Kinnunen 2014). Niiden perusteella on saatu jonkinlainen 

kuva tyypillisestä harrastajasta – tai ainakin tyypillisestä kyselyyn vastaajasta.  

 

Metallinilmaisinharrastus on herättänyt voimakkaita mielipiteitä ja vastustusta (Aalto 2014;  

Häkälä & Sorvali: 2017: 36–41), eivätkä kaikki harrastajat noudata lakeja, mutta myös sen 

hyötypotentiaali on oivallettu (Kostet 2015). Viranomaistahot, kuten Museovirasto ja maakunta-

museot, ja erilaiset kolmannen sektorin toimijat, muun muassa aihepiiristä kiinnostuneet 

yhdistykset, ovat yrittäneet vastata metallinilmaisinharrastuksen kasvuun. Viranomaiset pyrkivät 

suitsimaan harrastuksen haittoja tai kääntämään harrastuneisuuden hyödyksi hyviä käytänteitä ja 

vastuullisuutta esittelevillä oppailla, esitelmätilaisuuksilla, yleisöseminaareilla ja muilla 

toimintamuodoilla (esim. Maaranen 2015a; Moilanen 2015; Moilanen 2016). Vastuullisuudella 

tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä lakien, hyvien tapojen ja viranomaissuositusten noudattamista 

että aktiivista tiedonhankkimista tietämättömyydestä johtuvien rikkomusten tai laiminlyöntien 

ehkäisemiseksi (PAS 2018).  

 

Yksi houkutin vastuullisuuteen saattaa olla se, että tarjotaan mahdollisuutta yhteistyöhön viran-

omaisten eli arkeologien kanssa. Esimerkiksi Satakunnan museossa (Wessman ym. 2016: 89) on 

kuitenkin havaittu, että harrastajat eivät ole silti vaikuttaneet innostuneilta arkeologiaan liittyvistä 
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luennoista eivätkä tutustumiskäynneistä kaivauksille. Toisaalta sekä Suomessa (Wessman ym. 2016) 

että muun muassa Yhdysvalloissa, Tanskassa ja Norjassa (Thomas & Stone 2009; Dobat 2013; 

Gundersen ym. 2016) on havaittu arkeologien ja harrastajien välisten säännöllisten kontaktien 

synnyttävän positiivisen kierteen: kontaktit kasvattavat luottamusta, luottamus johtaa yhteistyöhön, 

ja yhteistyö hyödyttää viranomaisia passiivisesti vähentämällä haittoja ja aktiivisesti kartuttamalla 

tutkimuksessa ja suojelussa hyödyllistä tietoa sekä tuottaa harrastajalle tyydytystä. Alkuperäinen 

kontakti ei esimerkkitapauksissa tosin ole ollut välttämättä museon järjestämä koulutus vaan 

esimerkiksi yhteydenotto museoon esineen tunnistamiseksi (esim. Wessman ym. 2016: 87–88).   

 

Uskon, että kaikki koulutusmuodot eivät välttämättä ole yhtä hyviä lähtökohtia luottamuksen 

synnylle ja potentiaaliselle yhteistyölle kaikkien harrastajaryhmien kohdalla. Käsitykseni perustuu 

havaintoihini: kun olen osallistunut metallinetsintää käsitteleviin yleisöseminaareihin ja koulutus-

tilaisuuksiin, olen huomannut järjestävien viranomaisten ja yleisön välillä jännitteitä, ja toisinaan 

yleisön kysymykset ovat osoittaneet, että he eivät ole oivaltaneet puhujien esitysten ydintä.  

 

Tarkastelen arkeologian ammattilaisten ja harrastajien kanssakäymistä kahdesta näkökulmasta: 

toinen on auktorisoitu kulttuuriperintödiskurssi, joka voidaan määritellä asiantuntijoiden ja 

viranomaisten tavaksi määritellä ja hallinnoida kulttuuriperintöä, ja toinen on sitä kritisoiva 

kriittinen perintötutkimus (Smith 2006). Edellisessä – ainakin lainsäädännössä – kulttuuriperintö 

nähdään pitkälti aineellisena, kun taas jälkimmäinen käsittää kulttuuriperinnön aineettomana ja 

prosessina (Smith 2006). Tulkitsen empiiristä aineistoa hermeneuttisesti sekä kirjallisuuden avulla 

että harrastajataustani ja arkeologian opintojeni tarjoaman esiymmärryksen pohjalta. 

 

Primaaritietoa aiheestani olen kerännyt ensinnäkin kahdella kouluttajille ja harrastajille suunnatulla 

kyselyllä. Käytän vastauksia etupäässä havaintojen tukena pohtiessani koulutustilaisuuksien 

piirteitä. Vaikka vastaajamäärä on pieni eivätkä kaikki vastaukset koske juuri tässä työssä 

tarkemmin esiteltyjä koulutuksia, ne auttavat avaamaan vastaavien tilaisuuksien kouluttajien ja 

osallistujien tavoitteita ja näkökulmia. Tutkimusaineistooni kuuluvat myös koulutustilaisuuksien 

materiaalit, kuten Facebook-ilmoitukset, sähköpostitiedotteet, museoiden, yhdistysten ja 

hankkeiden verkkosivut, paikan päällä jaettava aineisto, oheislukemisto ja mahdollinen palaute eri 

kanavissa, kuten metallinetsijöiden keskustelufoorumilla. Kolmannen lähdetyypin muodostavat 

koulutusten järjestäjien kaksi puolistrukturoitua teemahaastattelua. Neljänneksi havainnoin 

tarkemmin kahta erityyppistä koulutusta: Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -hankkeen Metallin-

etsijöiden päivää 4.11.2017 ja Pirkanmaan maakuntamuseon korttikoulutusta 29.4.2017 (liite 3). 
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2 Teoriaa, termejä ja taustaa 

2.1 Kulttuuriperintö ja kulttuuriperintöyhteisöt 

Suomen muinaismuistolaki on vuodelta 1963. Se on laadittu kulttuurihistoriallisen arkeologia-

käsityksen pohjalta ja käsittää aineellista kulttuuriperintöä koskevia määräyksiä ja tähtää ennen 

kaikkea muinaisjäännösten suojeluun (Finlex 295/1963). Uudempaa ja aiempaa laajempaa kulttuuri-

perintökäsitystä edustaa vuodelta 2005 peräisin oleva Euroopan neuvoston puiteyleissopimus 

kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä eli ns. Faron yleissopimus. Suomen eduskunta 

hyväksyi sopimuksen voimaansaattamisen vuoden 2017 lopulla (Museovirasto 2018; Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018). Siinä kulttuuriperintö voi olla sekä aineellista että aineetonta ja siinä 

otetaan huomioon myös kulttuuriperintöyhteisö (sopimustekstin suomennos: Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018). Sopimuksessa kulttuuriperintö määritellään seuraavasti:  

 

”[K]ulttuuriperintö tarkoittaa niitä menneisyydestä perittyjä voimavaroja niiden 

omistajasta riippumatta, jotka ihmisten mielestä kuvastavat heidän jatkuvasti muuttuvia 

arvojaan, uskomuksiaan, tietojaan ja perinteitään. Tähän kuuluvat kaikki ihmisten ja 

paikkojen vuorovaikutuksesta aikojen kuluessa rakentuneen ympäristön osat”. 

 

Kulttuuriperintöyhteisön määritelmä sopimuksen toisessa artiklassa kuuluu:  

 

”[K]ulttuuriperintöyhteisö tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka arvostavat tiettyjä 

kulttuuriperinnön piirteitä, joita he haluavat julkisen toiminnan puitteissa ylläpitää ja 

välittää tuleville sukupolville”. 

 

Sopimuksessa käsitellään useassa kohdassa yksilöiden ja yhteisöjen suhdetta kulttuuriperintöön. 

Esimerkiksi 12. artiklassa tunnustetaan vapaaehtoisjärjestöjen merkitys kulttuuriperintötyön 

toimijoina ja siinä onnistumisen arvioijina.  

 

Uudesta ajattelusta huolimatta kulttuuriperintö näyttäytyy yhä pitkälti materiaalisena etenkin 

arkeologeille (Enqvist 2006: 388). Laurajane Smith (2006) on haastanut käsitykset kulttuuri-

perinnön kiinnittymisestä materiaan ja pitää kaikkea kulttuuriperintöä pohjimmiltaan aineettomana: 

sitä ei synny ilman fyysiseen kohteeseen liitettyjä merkityksiä, ja kulttuuriperintö pitäisikin käsittää 

materiaalisten objektien sijaan subjektiivisiksi prosesseiksi (Smith: 44–84). Smithin mukaan 

kulttuuriperinnössä on merkityksellistä se, millaista toimintaa siihen liittyy ja miten se auttaa 

rakentamaan identiteettiä sekä vahvistamaan yhteisöllisyyttä, tukee muistamista ja muistelua ja 
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herättää affektioita. Smith ottaa myös esiin käsitteen auktorisoitu perintödiskurssi, APD, jolla hän 

viittaa yhteiskunnissa legitiimeihin tapoihin institutionalisoida kulttuuriperintö. Käytännössä 

APD:ta tuottavat esimerkiksi kulttuuriperinnöstä huolehtivat suojeluviranomaiset (Smith 2006: 87: 

Enqvist 2006: 13). Muut, APD:n kanssa kilpailevat, diskurssit voisivat päästä paremmin esiin, jos 

kulttuuriperintö käsitettäisiin prosessiksi (Smith 2006: 44–84).  

2.2 Metallinilmaisinharrastajat kulttuuriperintöyhteisön jäseninä  

Kyselyiden (Siltainsuu & Wessman 2014: 34–40; Maaranen 2015b; Immonen & Kinnunen 2014) 

tulokset antavat viitteitä muun muassa siitä, minkä ikäinen harrastaja yleensä on, kuinka kauan 

harrastus on kestänyt ja kuuluuko harrastaja yhdistyksiin. Esimerkiksi Museoviraston kyselyyn 

2014 vastanneista harrastajista noin neljännes kuului johonkin harrastajaseuraan tai yhdistykseen 

(Maaranen 2015b: 21). Suomessa toimii esimerkiksi Suomen metallinetsijät ry, SME, jolla on useita 

alajaostoja (ks. esim. SME Pirkanmaa 2018). Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tehtävänä on muun 

muassa olla yhteisö, joka ”antaa harrastajille yhtenäisen profiilin harrastukseen liittyvien virallisten 

tahojen kanssa käytävää vuorovaikutusta silmälläpitäen” (Suomen metallinetsijät ry. 2018). Moni 

harrastaja voi kuulua myös muihin, esimerkiksi historian tai arkeologian harrastajayhdistyksiin, tai 

olla anonyymisti osa jotain metallinetsintää käsittelevää verkkoyhteisöä (Maaranen 2015b: 23).  

 

Päivi Maaranen (2015b: 27) toteaa myös, että harrastajien ja arkeologian ammattilaisten käsitykset 

harrastuksen hyödystä arkeologialle eroavat siinä, että harrastajat pitävät sitä hyödyllisempänä kuin 

arkeologit ja uskovat sen sekä tukevan tutkimusta ja kulttuuriperinnön säilymistä. Toisaalta 

harrastajat ja arkeologit ovat samaa mieltä siitä, että tietämyksen harrastusta koskevista laeista ja 

määräyksistä pitää kasvaa (Maaranen 2016: 277). Maarasen (2016: 273) mukaan viranomaisten ja 

harrastajien välinen interaktio ja yhteistoiminta voivat auttaa kasvattamaan vastuullisuutta ja 

ymmärrystä kulttuuriperinnöstä. Museoviraston kysely osoittaa, että harrastajilta puuttuu tietoa 

esimerkiksi verkossa toimivista palveluista (Maaranen 2015b: 24).  

 

Harrastajat kiinnostavat viranomaisia harrastuksensa kulttuuriperintöön kohdistuvan vaikutuksen 

vuoksi, mutta Faron yleissopimuksen perusteella heidän tulee kiinnostaa viranomaisia myös 

kulttuuriperintöyhteisön jäseninä. Mm. Immonen ja Kinnunen (2017) ovat kirjoittaneet uusista 

perintöidentiteeteistä ja metallinilmaisinharrastajista kulttuuriperintöyhteisönä. Harrastajien 

toimintaa kulttuuriperinnön parissa voidaan pitää juuri sellaisena kilpailevan diskurssin toimintana, 

jota Smithin (2006) edustama kriittinen perintötutkimus käsittelee. Lisäksi Johanna Enqvist toteaa 

(2006: 385) APD:sta seuraavaa:  
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”[K]kulttuuriperintöä tutkivien ja hallinnoivien instituutioiden tehtävä on johdattaa 

kansalaiset tiedon äärelle, tarjota ihmisille tukea, opastusta, välineitä ja mahdollisuuksia 

kohdata omaehtoisesti sekä kulttuuriperintöä kuvaavia esityksiä että kulttuuriperinnöksi 

määriteltyjä materiaalisia objekteja – jotta ihmiset voisivat itse muodostaa käsityksensä 

ja suhteensa perinnöksi kutsuttuun ilmiöön”. 

 

 

3 Menetelmät ja aineisto 

3.1 Haastattelut ja kyselyt 

Tutkimusmenetelmiä valitessani päädyin tutkimuskirjallisuuden ja sähköisten lähteiden lisäksi 

käyttämään haastatteluja ja kyselyjä, sillä vaikka harrastajille suunnattua koulutusmateriaalia on 

Suomessa tehty (esim. Maaranen 2015a), Suomessa järjestetyn koulutuksen yksityiskohtia löytyi 

harvasta tutkimuksesta tai artikkelista (poikkeuksena esimerkiksi Moilanen 2015).  

 

Haastattelut voidaan jakaa lajeittain eli esimerkiksi yksilö- tai ryhmähaastatteluun tai asiantuntija-

haastatteluun, jolloin nimitys kertoo useimmiten vain kohderyhmän, mutta kyselyhaastattelukin on 

haastattelu (Leinonen ym. 2017). Marja Alastalo ym. (2017) pitävät asiantuntijaa informanttina, 

jonka tiedot aiheesta ylittävät maallikon tiedot ja rakentuvat ”ammatillisten tehtävien ja/tai 

institutionaalisten asemien kautta”. Sirkka Hirsjärvi ym. (2007: 202–207) nostavat esiin myös 

käsitteen teemahaastattelu, jossa yhdistyvät lomakkeen käyttö ja avoin haastattelu. Toinen tapa 

(Hyvärinen 2017) luokitella haastatteluja on tarkastella niiden strukturoituneisuutta. Strukturoidussa 

haastattelussa noudatetaan ennalta laadittua kysymysjärjestystä, ja se voidaan toteuttaa lomakkeella. 

Lomakkeen kysymykset voivat olla avoimia, monivalintakysymyksiä tai asteikkoihin perustuvia 

(Hirsjärvi ym. 2007: 193–197). Strukturoiduilla lomakkeilla toteutettuja kyselyitä käytetään yleensä 

kvantitatiivisen tiedon tuottamiseen (Hirsjärvi ym. 2007: 186–188), mutta teemahaastattelussa tai 

muussa kyselyhaastattelussa niitä voidaan käyttää myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa (Leinonen 

ym. 2017; Hirsjärvi ym. 2007: 203).  

 

Tutkimuksessani käytin kahta haastattelulajia. Ensinnäkin toteutin sähköisillä ja ei-sähköisillä 

lomakkeilla kaksi kyselyä, joissa oli monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä, näiden kahden 

välimuotoja ja yksi asteikkoon perustuva kysymys. Kysymysten valinta ja muotoilu perustuivat 

tutkimuskysymyksiin ja omiin aiempiin kokemuksiini erityyppisistä harrastajien koulutus-

tilaisuuksista. Etsin kyselyihin vastaajia arkeologi-sähköpostilistalta, yhdellä metallinilmaisin-

harrastusta käsittelevällä luennolla, yhdessä koulutuspäivässä sekä harrastajien yhdistyksen kautta: 
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1) Ensimmäinen kysely (liite 1) oli suunnattu harrastajille koulutusta pitäneille henkilöille, 

esimerkiksi luennoijille, laitekoulutusta tai kenttäretkiä järjestäneille (sekä arkeologeille ja 

muille asiantuntijoille) ja toisia harrastajia opastaneille kokeneemmille harrastajille. 

 

2) Toinen kysely (liite 2) oli tarkoitettu kaikille koulutustilaisuuksiin osallistujille, eli 

vastaajien ei välttämättä tarvinnut olla metallinilmaisinharrastajia.  

 

Osallistumis- tai järjestämismotiivin lisäksi toivoin saavani kyselystä vihjeitä siitä, muuttaako 

koulutus harrastajien toimintatapoja vastuullisempaan suuntaan. Kouluttajilta kysyin lisäksi muun 

muassa, kenen aloitteesta tilaisuus järjestettiin ja miten mahdollinen palaute on vaikuttanut 

tilaisuuksiin. Vastaajat saattoivat vastata nimettömänä ja myös jonkin aiemmin järjestetyn 

tilaisuuden pohjalta. Koska aineisto on pieni, 5 kouluttajaa ja 16 harrastajaa, se ei soveltunut 

kvantitatiiviseen analyysiin.  

 

Toinen haastattelulaji oli puolistrukturoitu asiantuntija- ja teemahaastattelu, jossa valtaosa 

kysymyksistä pohjautui lomakkeen kysymyksiin ja jolla laajensin tietämystäni lomakkeen 

kysymysten teemoista. Haastatellut asiantuntijat eivät täyttäneet erikseen kyselylomaketta. Tallensin 

haastattelut ja purin ne käyttäen karkeaa litterointitasoa, koska tavoitteena oli vain haastattelun 

sisällönanalyysi, ei vuorovaikutustilanteen analyysi (ks. esim. Ruusuvuori & Nikander 2017). 

Anonymisointia tein valikoiden: asiantuntijahaastatteluissa haastateltavien henkilöllisyyden ja tässä 

työssä tarkemmin esiteltyjen koulutusten vetäjien nimien salaaminen ei ollut tarkoituksenmukaista, 

sillä ne olisivat joka tapauksessa selvinneet kaikkien saatavilla olevista lähteistä (asiantuntija-

haastattelujen anonymisointia ovat käsitelleet esimerkiksi Alastalo & Åkerman 2010: 383). Loput 

henkilön- tai paikannimistä anonymisoin.   

3.2 Havainnointi tutkimuksen apuna 

Hankin aineistoa myös havainnoimalla koulutustilaisuuksia. Havainnointi on kvalitatiivisen 

tutkimuksen menetelmä, jolla ”voidaan saada välitöntä, suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien tai 

organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä” (Hirsjärvi ym. 2007: 208, kursivointi Hirsjärvi 

ym.). Havainnointi voi olla formaalia tai vapaata, ja havainnoija voi olla ulkopuolinen tai hän voi 

olla ryhmän jäsen, ja menetelmää sovellettaessa on pidettävä omat tulkinnat erillään havaitusta 

(Hirsjärvi ym. 2007: 209–212).  

 

Havainnoimani tilaisuudet painottuivat Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun välille yhtä tilaisuutta 

lukuun ottamatta. Käsittelen tilaisuuksista tarkemmin kahta. Toisessa toimin osallistuvana 
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havainnoijana eli järjestäjät ja osallistujat tiesivät roolini. Tein muistiinpanoja järjestelyistä, 

osallistujamäärästä, työjärjestyksestä, keskustelun määrästä ja esiin nousseista kysymyksistä. Toisen 

koulutuksen kohdalla otin kaksoisroolini esille myöhemmin haastattelussa.  

3.3 Verkkoaineisto 

Tutkimusta varten kävin läpi koulutustilaisuuksien materiaaleja, kuten Facebook-ilmoituksia, 

sähköpostitiedotteita, suojeluviranomaisten, museoiden, yhdistysten ja hankkeiden verkkosivuja, 

koulutuksissa mahdollisesti paikan päällä jaettavaa aineistoa, koulutusten oheislukemistoja ja 

mahdollista palautetta eri kanavissa, kuten metallinetsijöiden yhdistysten Facebook-sivuilla ja 

Aarremaanalla.com-keskustelufoorumilla.  

 

 

4 Metallinetsintää teoriassa ja käytännössä 

Olen osallistunut arkeologian harrastajana ja tämän tutkimuksen tekoaikana seitsemään metallin-

ilmaisinkoulutukseen, joita ovat vetäneet viranomaiset, itsenäisesti toimivat arkeologit tai 

harrastajat. Samantyyppinen tilaisuusvalikoima kävi ilmi kyselyistä. Tilaisuuksien pituus vaihtelee 

yleensä yhdestä tunnista koko päivään. Lyhimmät ovat luentoja, ja pisimpiin sisältyy tai ne ovat 

olleet käytännön harjoittelua, esimerkiksi ilmaisimen käyttöharjoituksia sisätiloissa tai maastossa. 

Tässä työssä esittelen tarkemmin kahden tilaisuuden puitteita, sisältöä ja rakennetta. Niistä 

Kangasniemen tilaisuuden kaikki osallistujat vastasivat kyselyyn. 

4.1 Kangasniemen metallinetsinpäivä 

Kangasniemellä 4.11.2017 klo 9.45–15.00 järjestetty metallinilmaisinpäivä on osa laajempaa 

monitieteistä Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projektia (jatkossa ”Kangasniemi-projekti”), 

jonka tavoitteena on kartoittaa paikkakunnan kulttuuriperintöä (Kangasniemi-projekti 2018). Sen 

ohjaajat työskentelevät projektissa vapaaehtoispohjalta (Moilanen, haastattelu 24.1.2018).  

 

Tilaisuuden vetivät Kangasniemi-projektin perustajat Turun yliopiston tohtorikoulutettava, FM Ulla 

Moilanen ja FM Ninni Närväinen. Tilaisuudessa esitelmöi heidän lisäkseen Suomen metallinetsijät 

ry:n puheenjohtaja Lasse Nyman. Tapahtumasta tiedotettiin Kangasniemi-projektin verkko- ja 

Facebook-sivulla ja siitä ilmoitettiin myös metallinilmaisinharrastajien keskustelufoorumina 

toimivalla Aarremaanalla.com-sivustossa kuukautta ennen eli 5.10.2017. Projektin verkkosivulla oli 

sähköinen ilmoittautumislomake. Tapahtumaan ilmoittautui 16 henkeä (Moilanen, sähköpostiviesti 

3.3.2018). Tapahtuman piti olla alun perin kaksipäiväinen (4.–5.11.2017), mutta sunnuntaiksi 

suunniteltu maasto-osuus jouduttiin peruuttamaan maan jäätymisen vuoksi. Sunnuntain maasto-
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osuuteen osallistuminen olisi edellyttänyt osallistumista lauantain teoriaosuuteen, toisaalta 

pelkästään lauantain tapahtumaan osallistuminen oli mahdollista. Ilmoittautuneet saivat maasto-

osuuden pois jäämisestä tiedon sähköpostilla torstaina 2.11.2017. Ilmoittautuneista kuusi jätti 

saapumatta paikalle. Osanottajien puheenvuoroista 4.11.2017 kävi ilmi, että yhdellä poissaolijoista 

syynä oli sairastuminen. Maasto-osuuden peruuntuminen vaikutti selvästi poisjäämisiin, mutta 

kenttäpäivä on kuitenkin tarkoitus järjestää keväällä 2018 (Moilanen, haastattelu 24.1.2018). 

 

Tilaisuus pidettiin Kangasniemen kunnanhallituksen kokoustilassa, jossa oli videotykki, valko-

kangas ja iso soikea pöytä, jonka ympärillä sekä järjestäjät että harrastajat istuivat. Tilaisuus sisälsi 

kolme esitelmää, joista ensimmäinen, Ulla Moilasen esitelmä oli pisin (1,5 tuntia). Moilanen kävi 

läpi metallinilmaisinharrastuksen tilannetta Suomessa ja muissa maissa, harrastajan tietolähteitä, 

lainsäädäntöä, harrastamisen yleisiä eettisiä sääntöjä, löytöpaikan muistiin merkitsemistä, löydöistä 

ilmoittamista, löytöjen säilyttämistä metallityypeittäin ja säilyttämisen vaikutusta löytöjen 

konservointiin. Hän painotti sitä, millaista tietoa arkeologisten kohteiden kontekstista voidaan saada 

irti ja miten metallinilmaisinharrastus vaikuttaa tämän tiedon saatavuuteen. Hän myös motivoi 

harrastajia yhteistoimintaan viranomaisten kanssa Kangasniemellä toteamalla, että ”arkeologin 

seurassa harrastaja pääsee kiinnostavampiin kohteisiin”.  

 

Nymanin pitämä esitelmä (45 minuuttia) kosketteli metallinetsijöiden ja arkeologien välisen 

yhteistyön piirteitä, muun muassa julkisuuden hallintaa arkeologisissa hankkeissa tutkimusrauhan 

turvaamiseksi. Hän esitti myös, että yhteistyöhankkeissa olisi syytä pohtia tarkemmin arkeologien 

ja harrastajien välistä työnjakoa työn rationalisoimiseksi. Lisäksi Nyman esitteli tarkemmin yhden 

tuoreen yhteistyötapauksen. Siinä harrastajat olivat paikantaneet sotavainajan, jonka jäännökset 

arkeologian opiskelija oli sitten kaivanut ja dokumentoinut arkeologisin menetelmin.  

 

Lounastauon aikana järjestäjät olivat varautuneet tunnistamaan muiden kuin tapahtumaan 

ilmoittautuneiden esineitä, mutta yleisöä ei ilmaantunut paikalle. Lounastauon jälkeen Ninni 

Närväinen perehdytti kuulijoita tunnin ajan Etelä-Savon historiaan rautakaudelta historialliseen 

aikaan, Etelä-Savon esihistorian erityispiirteisiin ja Kangasniemestä kertoviin historiallisiin 

lähteisiin ja alueen löytöhistoriaan. Hän totesi, että Kangasniemeltä tunnetut kiinteät 

muinaisjäännökset ovat pääasiassa kivikautisia, ja pohti seudun rautakausipotentiaalia. Tilaisuuden 

loppuun oli varattu aikaa keskusteluun ja osallistujien tuomien esineiden tunnistamiseen, ja 

keskustelu olikin hyvin vilkasta. 
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Kyselyn perusteella osallistujien harrastuskokemus vaihteli alle vuodesta 30 vuoteen. Kun alussa 

kaikki paikalla olijat esittelivät itsensä, vain yksi osallistujista kertoi osallistuneensa aiemmin 

tilaisuuteen, jossa oli käsitelty metallinetsintää teoriassa. Kaikki mainitsivat jonkinlaisen kytköksen 

Etelä-Savoon tai Kangasniemelle: osa asui paikkakunnalla tai naapurikunnissa, osa oli alueelta 

kotoisin mutta asui nykyisin muualla. Myös järjestäjillä on yhteys paikkakuntaan (Kangasniemi-

projekti 2018). Esittelyistä selvisi, että valtaosa harrastajista ei tuntenut toisiaan eikä järjestäjiä. 

Keskustelua syntyi silti runsaasti etenkin tapahtuman loppupuolella Närväisen käsitellessä 

paikalliskohteita sekä esinetunnistuksen aikana. Vaikka tilaisuus noudatti ohjelmaa, se ei ollut kovin 

muodollinen ja harrastajat esittivät kysymyksiä ja kommentteja myös esitysten aikana.  

4.2 Metallinetsinharrastuksen koulutuspäivä Vapriikissa 

Pirkanmaan maakuntamuseo järjesti 29.4.2017 metallinetsijöille tarkoitetun yksipäiväisen 

koulutuksen. Asiasta tiedotettiin mm. maakuntamuseon sivuilla ja Aarremaanalla.com-sivustossa 

(4.4.2017), ja viimeinen ilmoittautumispäivä oli 21.4.2017. Koulutukseen pystyi ilmoittautumaan 

sähköpostilla tai puhelimitse. Osallistujat saivat luettelon oheismateriaalista, johon oli tutustuttava 

etukäteen. Laaja oheismateriaalipaketti sisälsi mm. lainsäädäntöä, jokamiehenoikeuksia ja 

arkeologisen aineiston käsittelytietoutta (Koulutuspäivä metallinetsinharrastajille 2017). Koulutus 

sisälsi teorialuentoja ja kokeen museokeskus Vapriikin 111-paikkaisessa auditoriossa. Kokeeseen 

osallistuminen ei ollut pakollista, eivätkä kaikki suorittaneet sitä. Aarremaanalla.com-sivuston 

keskustelujen mukaan samaan aikaan Eurassa järjestettiin kaikille metallinilmaisinharrastajille 

avoin Satakunnan kevätmiitti 2017 -tapahtuma (SME FB 7.4.2018). Koulutusta edeltäneessä 

verkkokeskustelussa päällekkäisyyden arveltiin vähentävän Pirkanmaan tilaisuuden osallistuja-

määrää. Kaikki osallistujat eivät olleet Pirkanmaalta, vaan heitä oli jopa Pohjanmaalta ja Pohjois-

Savosta (Lähdesmäki, haastattelu 21.2.2018). 

 

Koulutuspäivän avasi yksikön päällikkö Tuija-Liisa-Soininen. Sen jälkeen tutkija Ulla Lähdesmäki 

perehdytti yleisön aihetta koskeviin määräyksiin ja avasi terminologiaa ja tutkija Vadin Adel esitteli 

harrastajille avoimia sähköisiä tietolähteitä. Seuraavaksi Museoviraston intendentti Olli Soininen 

kävi läpi Museoviraston linjauksia, hyviä käytänteitä sekä löytöjen ilmoitusmenettelyä ja konser-

vointia. 45 minuutin mittaisen lounastauon jälkeen tutkija Ulla Moilanen avasi kontekstin merki-

tystä arkeologisessa tutkimuksessa. Osallistujat esittivät esitysten jälkeen joitakin kysymyksiä. 

Kahvitauon jälkeen seurasi kaksituntinen koe. Halukkaat saattoivat jäädä kokeen jälkeen kuunte-

lemaan oikeat vastaukset ja perustelut ja keskustelemaan kokeesta. Suullisen palautteen lisäksi 

osallistujilla oli mahdollisuus antaa palautetta kirjallisesti koepaperiin.  
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Kokeen tuloksista ilmoitettiin osallistujille sähköpostilla. Kurssimateriaali, pisterajat ja kurssin 

läpäisseiden määrä julkaistiin myös maakuntamuseon verkkosivuilla (Koulutuspäivä metallinetsin-

harrastajille 2017). Koe käsitti 53 monivalintakysymystä kiinteistä muinaisjäännöksistä, laeista, 

kaivamisesta, sijainnista ja paikkatiedosta, esineiden tunnistuksesta sekä ajoituksesta ja jatko-

toimenpiteistä. Kysymyksissä saattoi olla 1–4 oikeaa vastausta, ja kokeen maksimipistemäärä oli 

81. Aikaa kokeen suorittamiseen oli varattu kaksi tuntia, ja kokeen läpäisy edellytti 2/3:ta 

maksimipisteistä. Kokeeseen osallistui 22 henkilöä, joista 19 läpäisi sen. Tilaisuuden aikana ja sen 

oheismateriaalissa mainittiin, että vastaavia koulutuksia on tarkoitus järjestää jatkossakin, ja 

Lähdesmäen (haastattelu, 21.2.2018) mukaan tämä on yhtä tarkoituksena, vaikka uusista 

koulutuksista ei ole vielä sovittu. 

 

Kurssitodistuksena toimivaan muoviseen korttiin (liite 3) on Lähdesmäen mukaan saatu innoitusta 

Tampereella maahanmuuttajille suunnatun kulttuuriperintöopetuksen päätteeksi annetusta kortista. 

Lähdesmäen mukaan kortilla ei ole juridista merkitystä vaan se on läpäistyn testin symboli ja 

konkreettinen muisto, eikä kortti ei ole edellytys maakuntamuseon ja harrastajien välisiin yhteistyö-

tapahtumiin osallistumiselle.  

 

5 Tulokset 

5.1 Tavoitteet kyselyiden perusteella 

Kouluttajat (sekä arkeologit että kokeneet harrastajat) kertoivat melko yhtäläisesti tavoitteikseen 

muun muassa tiedon jakamisen arkeologiasta yleensä, metallinetsintää koskevasta lainsäädännöstä, 

ohjeista tai määräyksistä, sen haitoista arkeologiselle tutkimukselle, löytöjen ilmoittamis-

käytännöistä, omistusoikeudesta, lunastuksesta ja sähköisistä lähteistä. He myös pyrkivät 

solmimaan kontakteja ja löytämään ja kehittämään yhteistyömuotoja asiantuntijoiden ja harrastajien 

välille. Erona eritaustaisten kouluttajien välillä oli käytännössä se, että yksi harrastaja-kouluttaja 

mainitsi tavoitteeksen myös metallinilmaisimen ja pinpointerin toiminnasta kertomisen.  

 

Valtaosa osallistujista ilmoitti tulleensa koulutukseen mm. saadakseen tietoa tietystä esihistorian tai 

historian kaudesta, metallinetsintää koskevasta lainsäädännöstä, ohjeista tai määräyksistä, sopivista 

etsintäkohteista, löytöjen ilmoittamiskäytännöistä, käsittelystä ja konservoinnista sekä apua 

esineiden tunnistamiseen. Noin kolmannes mainitsi lisäksi motiivikseen sen, että halusi tulla 

kuuntelemaan tiettyä luennoijaa, ja muutamat olivat edelleen kiinnostuneet Museoviraston tai 

museoiden toiminnasta tai kaipasivat tietoa metallinilmaisimen tai pinpointerin toiminnasta tai siitä, 

miten he pääsisivät osallistumaan arkeologiseen tutkimukseen.  
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Kaikki osallistujat ilmoittivat aikovansa soveltaa koulutuksessa saamiaan tietoja. Niistä, jotka 

täsmensivät vastaustaan sanallisesti, osa aikoi hyödyntää koulutusta tiedonhaussa ja retkien 

suunnittelussa tai käyttää löytöjen ilmoittamisesta, käsittelystä, sallituista kohteista ja kontekstista 

kerrottua tietoa. Yksi vastaaja totesi kuulemansa luennon helpottavan harrastamisen aloittamista, 

koska hän sai siitä tietoa lainsäädännöstä, etsintätavoista ja -laitteista. 

5.2 Kangasniemen järjestäjien tavoitteet ja palaute   

Kangasniemen metallinetsinpäivästä tuli Ulla Moilasen (haastattelu 24.1.2018) mukaan Facebookin 

kautta myönteistä palautetta. Hän arveli, että monia oli kiinnostanut erityisesti Lasse Nymanin 

esitelmä, ja kyselyn vastaukset tukivat tätä käsitystä. Kyselynkin perusteella osallistujat olivat 

tyytyväisiä tilaisuuteen kokonaisuutena: valtaosa heistä arvosteli lomakkeessa tilaisuuden arvo-

sanalla (4–10), ja arvosanojen keskiarvo oli kiitettävä. Erityisen hyvänä pidettiin muun muassa 

arkeologien esitelmiä, sopivaa tietomäärää ja keskustelun vilkkautta, mahdollisuutta kuulla muiden 

kokemuksia, paikallistietoa, tietoa harrastajien ja arkeologien välisestä yhteistyöstä, luotta-

muksellista ilmapiiriä sekä sitä, että tilaisuudessa käsiteltiin esihistorian lisäksi myös historiaa. 

 

Moilanen (haastattelu 24.1.2018) kertoo Kangasniemi-projektin yhden tavoitteen olevan 

kansalaisten osallistaminen oman kulttuuriperintönsä tutkimiseen. Hän kertoo välttävänsä 

arkeologian asiantuntija-asemastaan huolimatta koulutuksissa ”ylhäältä alaspäin -asennetta” ja 

tavoittelevansa keskustelua samalla tasolla harrastajien kanssa. Hän pitää seminaarityyppisiä 

koulutuksia hyödyllisinä mutta uskoo, että harrastajia vetää eniten tilaisuuksiin maastotyö ja että 

parasta olisi yhdistää teoria ja käytäntö. Harrastajia kiinnostaa hänen mukaansa paljon esineisiin 

liittyvä tieto, mutta muutakin tietoa tarvitaan. Hän on itse käyttänyt suunnittelemissaan 

koulutuksissa (ks. esim. Moilanen 2015) Museoviraston materiaalia, jotta jaettuun tietoon ei tulisi 

ristiriitaisuuksia. 

5.3 Korttikoulutuksen järjestäjien tavoitteet ja palaute 

Pirkanmaan maakuntamuseon tilaisuuden palaute oli Ulla Lähdesmäen mukaan (haastattelu 

21.2.2018) melko niukkaa. Palaute sisälsi jonkin verran toiveita siitä, millaista sisältöä kursseilla 

voisi olla, tai tiedon halukkuudesta yhteistyöhankkeisiin. Osassa palautteesta kritisoitiin 

tulkinnanvaraisuuksia vastausvaihtoehdoissa. Aarremaanalla.com-sivustossa nimimerkit, jotka 

olivat ennen koulutusta kertoneet osallistuvansa koulutukseen, käsittelivät tilaisuutta jälkeenpäin 

myönteiseen sävyyn ja referoivat kurssin sisältöä. Pirkanmaan maakuntamuseon Facebook-sivulla 

kommentoitiin hyväksyvästi korttikoulutuksessa saatuja tietoja karttalähteistä ja viranomaisten 

toiminnasta (Pirkanmaan maakuntamuseo FB 2017).  
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Lähdesmäki totesi korttikoulutuksen muodon määräytyneen sen mukaan, että tilaisuuden 

pääasiallisena tavoitteena oli keskittyä muinaismuistolakiin, ohjeisiin ja hyviin käytäntöihin: hän 

pitää tärkeänä sitä, että laista ja määräyksistä puhuvat harrastajille niiden asiantuntijat eli 

suojeluviranomaiset. Toisen tyyppisissä tilaisuuksissa hänen mielestään voidaan ottaa erilainen 

lähestymistapa ja harrastajat mukaan järjestelyihin. Pirkanmaan maakuntamuseolla onkin järjestetty 

ja järjestetään myös muunlaisia metallinetsijöiden tapahtumia. Esimerkiksi vuodesta 2013 alkaen 

harrastajia on käytetty ajoittain apuna maakuntamuseon arkeologisissa tutkimuksissa (Moilanen 

2016: 24–25), ja 26.11.2016 maakuntamuseo järjesti Arkeologiaa metallinetsijöille -seminaarin, 

jossa esityksiä pitivät muun muassa Museoviraston, Kansallismuseon Rahakammion, Helsingin 

yliopiston ja Suomen Metallinetsijät ry:n edustajat (SME FB 2017).  

 

Lähdesmäen mukaan jo se, että valtaosa osallistujista läpäisi kokeen, osoittaa, että kurssi saavutti 

tavoitteensa. Kyseessä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun korttikoe järjestettiin, ja Lähdesmäen 

mukaan kysymyksiä ja vastausvaihtoja pitäisi tarkistaa saadun palautteen perusteella. Kortti-

koulutuksen tyyppinen tapahtuma on hänen mukaansa edullinen tapa järjestää koulutusta 

harrastajille: sisältö voitiin valmistella virkatyönä eikä tarvittu kauempaa tulevia luennoijia. 

 

Korttikoulutus tuli kyselyvastauksissa eroon myönteisessä valossa: yksi vastaajista liitti vastaus-

lomakkeeseensa kuvan suorittamastaan kortista ja kirjoitti sen oheen: 

 

”Tässä hyvä esimerkki harrastajien ja museon välisestä yhteistyöstä.  

Tällainen kurssi pitäisi jokaisen harrastajan suorittaa.” 

 

5.4 Koulutusten kiperät kysymykset  

Kysymyksiä ja keskustelua koulutuksissa näyttävät herättävän käytänteet ja suositukset, joiden 

perusteita harrastajien voi olla vaikea ymmärtää. Esimerkiksi metallinetsinharrastajille suunnatussa 

Museoviraston oppaassa (Maaranen 2015a: 17) suositellaan, ettei maata kaivettaisi alle 200 metrin 

päässä rauhoitetusta muinaisjäännöksestä. Suositusta perustellaan sillä, ettei muinaisjäännösten 

rajoja tunneta kovin tarkkaan (muinaisjäännösalueen rajojen määrittelystä ks. esim. Seppälä 2006: 

47–53). Suositus on viranomaisten ja tutkimuksen näkökulmasta hyvin perusteltu, mutta koska 

Muinaismuistolaissa mainitaan toisenlainen, huomattavasti suppeampi suoja-alue eikä kiinteän 

muinaisjäännöksen olemus välttämättä ole harrastajalle kovin tuttu, suositus saattaa tuntua 

harrastajalta mielivaltaiselta (Aarremaanalla.com 2018).  
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Esineraja on toinen niistä asioista, joita harrastajat toistuvasti kysyvät koulutuksissa, ja vastaukset 

vaihtelevat 1–2 esineen välillä. Esimerkiksi Pirkanmaan maakuntamuseon korttikoulutuksessa 

Museoviraston edustajan kanta oli, että ”yksi löytö riittää”, sillä jo yksikin muinaisesine voi osoittaa 

paikan kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Toisaalta yksittäinen esine voi olla myös vain irtolöytö, 

mutta tietysti viimeistään toinen irtain muinaisesine kumoaa oletuksen löytöpaikasta. Kiinteän 

muinaisjäännöksen tunnistamista ja sen määrittelyä on pohtinut Mika Seppälä (1996: 30). Hänen 

mukaansa kiinteän muinaisjäännöksen tunnistaminen voi olla vaikeaa ei-asiantuntijalle, vaikka tällä 

olisi tieto siitä, millaisia muinaisjäännöksiä on olemassa. Hallittavan tiedon määrää kuvaa hyvin se, 

että Museoviraston historiallisten muinaisjäännösten oppaassa (Niukkanen 2009) eri muinais-

jäännöstyyppejä käsitellään lähes sadan sivun verran. Samalla lailla osa irtaimista muinaisesineistä 

voi olla ainakin aloittelevalle harrastajalle vaikeasti tunnistettavissa muinaisesineiksi. Tunnistamis-

vaikeuksiin voivat toisaalta vedota myös harrastajat, jotka selkeästi ovat syyllistyneet ns. ylikaiva-

miseen eli liian monen esineen nostamiseen samasta kohteesta, vaikka he kokeneisuutensa vuoksi 

muuten vaikuttaisivat tunnistavan muinaisesineitä hyvin (Lähdesmäki, haastattelu 21.2.2018).  

 

Kolmas usein koulutuksissa toistuva kysymys liittyi löytöjen ilmoitusvelvollisuuteen: mitkä esineet 

kiinnostavat viranomaisia ja milloin esineistä, etenkin historiallisen ajan rahoista, ilmoittaminen tai 

niiden lähettäminen viranomaisille on välttämätöntä. Yksi syy löydöistä ilmoittamisen kokemiseen 

turhana voi johtua tiedotusvälineissä jo pitkään uutisoidusta Museoviraston liikakuormituksesta 

(Yle 2014). Tähän ongelmaan ehkä saadaan helpotusta, kun SuAlt eli Suomen arkeologisten 

löytöjen linkitetty tietokanta aikanaan valmistuu (Ehrnsten 2015; SuAlt 2018).  

5.5 Mitä tulokset kertovat? 

Kyselylomakkeiden vastausten perusteella kouluttajien ja osallistujien tavoitteet kohtaavat 

jokseenkin hyvin. Yhden koulutusten perustavaa laatua olevan ongelman toivat esiin Ninni 

Närväinen esitelmässään Kangasniemellä ja Ulla Lähdesmäki haastattelussa: harrastajien joukkoon 

kuuluu hyvin monenlaisia ja monien motiivien varassa toimivia ihmisiä, ja vain osa heistä hakeutuu 

koulutuksiin. Lähdesmäki toteaa, että Pirkanmaan maakuntamuseon kurssilla oli joidenkin vasta-

alkajien lisäksi jo jonkin verran harrastaneita mutta sieltä puuttuivat paikalliset pitkäaikaiset 

harrastajat, jotka tuottavat paljon aineistoa ja syyllistyvät toisinaan ylikaivamiseen. Lähdesmäen 

mukaan tällainen ryhmä voisi pitkästä kokemuksestaan huolimatta hyötyä kurssin sisällöstä tai 

hyödyttää suojelua ja tutkimusta enemmän muuttamalla toimintatapojaan. Yksi syy kurssille 

osallistumattomuuteen voi hänen mukaansa olla se, että kokeneet harrastajat uskovat jo tietävänsä 

aiheesta riittävästi. Lähdesmäen mukaan osa kokeneista harrastajista on myös jonkin verran tai 

paljon tekemisissä suoraan Museoviraston kanssa ja kokee saaneensa sitä kautta kylliksi tietoa 
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oikeista menettelytavoista. Motivaation puutetta voi hänen mukaansa selittää sekin, että osa 

harrastajista pitää tärkeänä vain muinaismuistolain noudattamista eikä tunnusta viranomaisten 

suosituksia hyvistä käytänteistä. Lähdesmäki kannattaa kuitenkin sitkeää ja pitkäkestoista 

kouluttamista ennemmin kuin esimerkiksi metallinilmaisimen käytön luvanvaraisuutta. Hänen 

mukaansa parasta olisi, jos kouluttautumisen tarve lähtisi harrastajista itsestään. 

 

Koulutukseen osallistumisen esteenä saattaa kyselyn perusteella olla myös ajankohta: esimerkiksi 

viranomaisen arkena järjestämät tilaisuudet voivat olla työelämässä olevan harrastajan tavoitta-

mattomissa. Verkkokeskusteluissa arveluttavat järjestäjien motiivit, esimerkiksi Aarremaan-

alla.com-sivustossa Pirkanmaan korttikoulutusta kommentoitiin ennen tilaisuutta seuraavasti:  

 

”– – jos nyt joku kokeen suorittanut 'vahingossa' jotenkin lakia rikkoo, esim. kaivamalla  

sen toisenkin yli 100 vuotiaan esineen maasta. Museollahan on tällöin osoittaa, että tämä 

erehtyväinen on toiminut tietoisesti väärin ja näinollen teko on rangaistavampaa!”  

 

Vaikka teoriakoulutus voi olla kustannustehokas ja suhteellisen yksinkertainen toteuttaa, on selvää, 

että harrastajat kaipaavat käytännön harjoittelua arkeologin kanssa. Esimerkiksi Kangasniemellä 

maasto-osuuden peruuntuminen oli ilmeisin syy suureen peruutusten määrään. Teoriakoulutus on 

tarpeen etenkin harrastustaan aloittaville vastuullisen harrastamisen tueksi, mutta kokeneetkin 

harrastajat voisivat kaivata lisäoppia, ja siksi olisi keksittävä keino aktivoida heitä.  

 

6 Johtopäätelmät  

Tämän työn tarkoitus oli tuoda esille Suomessa käytettyjä metallinilmaisinharrastajien koulutus-

tyyppejä ja niiden kohderyhmiä, tavoitteita ja piirteitä ja käsitellä sitä, millaisia hyötyjä tai ongelmia 

niihin liittyy ja millaisia ajatuksia ne herättävät järjestäjissä ja osallistujissa.  

 

Kouluttajien ja osallistujien tavoitteiden välillä ei löytynyt merkittäviä eroja. Näin suppeassa työssä 

esiin nousevat asiat eivät voi antaa metallinilmaisinkoulutuksista kokonaiskuvaa, mutta se antaa 

viitteitä siitä, että koulutukset eivät nykyisellään tavoita kaiken tasoisia harrastajia, ja siitä, että 

teorian ja käytännön yhdistelmä vaikuttaa hyvältä tavalta innostaa harrastajia osallistumaan 

koulutukseen. Toisaalta on muistettava, että vaikka harrastaja omaksuisi vastuullisuuden teoriassa, 

niin on aivan eri asia pitää se mielessä käytännössä maastossa. Lisäksi jotkin asiat, kuten 

kulttuurikerroksen ja muiden kuin metallilöytöjen havaitseminen, vaativat käytännön 

perehdyttämistä. Käytännön koulutuksen huono puoli on tietysti se, että se vaatii paljon resursseja. 
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Tätä ongelmaa voitaisiin ehkä kiertää ottamalla harrastajat mukaan tutkimuksiin: opit ja käytänteet 

voivat välittyä myös maastossa tapahtuvassa vuorovaikutustilanteessa.  

 

Aineistosta ei selvinnyt, mistä huomioni aiemmin kiinnittäneet väärinymmärrykset ovat johtuneet. 

Syy saattaa piillä harrastajan ennakkotiedoissa, koulutusten aikana läpi käytävän tiedon suuressa 

määrässä tai käsitteiden ja asioiden vaikeudessa. Kouluttajien ja osallistujien väliset jännitteet taas 

verkkokeskustelujen valossa kumpuavat ehkä asiantuntijoiden ja harrastajien välille jo aiemmin 

muodostuneesta epäluottamuksesta, ja on mahdollista, että niitä ruokkivat myös tilaisuuden puitteet, 

sillä kahdesta esimerkkitilaisuudesta spontaanimpaa keskustelua syntyi epämuodollisemmassa 

tilaisuudessa. Verkkoaineiston ja havaintojeni perusteella osallistujat edellyttävät viranomaisilta 

kouluttajina myös selkeää, ohjeiden, suositusten ja muiden kouluttajien kanssa yhdenmukaista 

kantaa harrastajia askarruttaviin kysymyksiin, vaikka yleispätevää vastausta voi olla vaikea antaa. 

Tätä ongelmaa voisi ehkä lievittää kouluttajien yhteistyö ja koulutusten suurempi koordinointi. 

 

Olipa koulutusmuoto sitten mikä hyvänsä, niin kouluttajat kannattivat positiivista asennetta 

harrastajiin. Yksi kyselyyn vastanneista kouluttajista kiteytti asian seuraavasti:  

 

”Arkeologina toivoisin, että kuntien kulttuuritoimet tahi museot ottaisivat 

muinaismuistolaista tiedottamisen asiakseen neuvovalla ja innostavalla otteella. Käytännön 

kurssit olisivat varmasti hyödyllisiä, enemmän porkkana kuin keppi edellä. Innostaen 

vastuullisuuteen harrastuksessa.” 

 

Yleistä keskustelua metallinilmaisinharrastuksesta seuratessa voi vaikuttaa siltä, että valtaosa 

viranomaisista ja asiantuntijoista ja toisaalta epäyhtenäinen harrastajajoukko muodostavat omat 

rintamansa, joiden intressejä on vaikea sovittaa keskenään. Lähempi tarkastelu kuitenkin muuttaa 

kuvaa, jolloin havaitaan, että yhteisiä tavoitteita ja toiveita on olemassa. Niistä liikkeelle lähteminen 

ja lisätutkimukset voisivat auttaa kehittämään metallinilmaisinharrastusta suuntaan, jossa se tuottaa 

iloa, elämyksiä ja hyötyä Suomen koko kulttuuriperintöyhteisölle. 
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Liite 1. Kouluttajille suunnattu kyselylomake. 
 
 
Teen tutkimusta metallinilmaisinharrastajien kouluttamisesta Suomessa. Kouluttamisella viittaan 
tässä kaikkiin tilaisuuksiin, joissa alan harrastajilla on mahdollisuus kartuttaa tietojaan, eli 
esimerkiksi luentoihin, yleisöseminaareihin ja kenttäretkiin. Tavoitteenani on kartoittaa sitä, 
millaisia koulutustilaisuuksia harrastajille on tarjolla ja millaisia ovat niiden hyödyt.  
 
Halutessasi voit vastata kyselyyn nimettömänä, mutta taustatiedoista olisi suuri apu, joten toivoisin 
sinun täyttävän ne. Täydennä puuttuva tieto tai rastita soveltuva vaihtoehto tai soveltuvat 
vaihtoehdot. Jos jokin kysymys ei koske sinua tai et osaa vastata, voit jättää kohdan tyhjäksi.  
 
Kyselyn tietoja käytän Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen kandityön tekemiseen, 
käsittelen tietoja nimettömästi, eikä kyselyyn vastanneiden nimiä julkaista. Valmista työtä 
säilytetään Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineessa. Jos sinulla on jotain kysyttävää tai 
palautetta kyselystä, ota yhteyttä: tanja.ranta@helsinki.fi tai puh. 050 320 2402. Jos haluat jättää 
yhteystietosi mahdollisia jatkokysymyksiä varten, kirjoita ne tähän:   
 
TAUSTATIEDOT 
1 Ikä: _________ vuotta 
 
2 Sukupuoli: 
__ Nainen  
__ Mies  
 
3 Ylin suoritettu koulutus:  
__ Peruskoulu  
__ Ammattikoulu  
__ Lukio  
__ Ammattikorkeakoulu 
__ Yliopisto  
__ Muu, mikä?  
 
4 Ammatti / Asema koulutusta järjestävässä organisaatiossa:  
 
 
 
METALLINILMAISIN KÄYTTÖ 
5 Harrastatko itse metallinetsintää? 
__ Kyllä 
__ En 
 
6 Jos olet arkeologi, oletko itse käyttänyt metallinilmaisinta työssäsi?  
__ Kyllä 
__ En 
 
7 Jos vastasit kysymykseen 5 tai 6 ”Kyllä”, kuinka paljon sinulla on kokemusta ilmaisimen 
käytöstä?  
__ Käytän metallinilmaisinta hyvin harvoin apuna inventoinneissa, kaivauksilla jne. 
__ Käytän metallinilmaisinta satunnaisesti  apuna inventoinneissa, kaivauksilla jne. 
__ Käytän metallinilmaisinta usein apuna inventoinneissa, kaivauksilla jne. 
__ Harrastan metallinetsintää aina, kun siihen on tilaisuus 



 

8 Jos olet arkeologi, oletko tehnyt yhteistyötä metallinilmaisinharrastajien kanssa arkeologisessa 
tutkimuksessa?  
__ Kyllä  
__ En 
 
9 Jos vastasit kysymykseen 8 ”Ei”, miksi? 
 
 
 
 
KYSYMYKSET KOULUTUSTILAISUUDESTA 
10 Järjestävä organisaatio (esimerkiksi maakuntamuseo, museo, kansalaisopisto, järjestö tms.)  
 
 
11 Kenen aloitteesta / Miksi koulutus järjestetään?  
 
 
12 Miten tilaisuudesta on tiedotettu? (Valitse yksi tai useita vaihtoehtoja.) 
__ Lehti-ilmoituksella 
__ Organisaation verkkosivulla 
__ Organisaation Facebook-sivulla, Twitterissä tms., missä?  
__ Uutiskirjeessä 
__ Sähköpostilla 
__ Muuten, miten?  
 
 
13 Kuinka kauan ennen tilaisuutta siitä tiedotettiin?  
 
 
14 Onko jokin erityinen ryhmä, jolle koulutus on suunnattu? Mikä? 
 
 
15 Onko tilaisuus avoin kaikille ja ilmainen? 
__ Kyllä 
__ Ei 
 
16 Minkätyyppinen koulutustilaisuus on? (Valitse yksi tai useita vaihtoehtoja.) 
__ Luento 
__ Yleisöseminaari 
__ Metallinilmaisimen käyttökoulutus 
__ Kenttätilaisuus arkeologin johdolla 
__ Kenttätilaisuus kokeneemman metallinilmaisinharrastajan kanssa 
__ Muu, mikä? 
 
 
 
 
17 Kuinka pitkä tilaisuus on? 
___ tuntia / ___ päivää 
18 Kuinka monta henkeä tilaisuuteen arviolta osallistuu?  
 
 



 

19 Minkälaisia tavoitteita tilaisuudelle on asetettu?  (Valitse yksi tai useita vaihtoehtoja.) 
__ Tiedon jakaminen arkeologiasta yleensä 
__ Tiedon jakaminen jostain esihistorian tai historian aikakaudesta 
__ Tiedon jakaminen Museoviraston toiminnasta 
__ Tiedon jakaminen paikallisen museon tai maakuntamuseon toiminnasta 
__ Tiedon jakaminen metallinetsintää koskevasta lainsäädännöstä, ohjeista tai määräyksistä 
__ Tiedon jakaminen metallinilmaisimen ja pinpointerin toiminnasta ja käytöstä 
__ Tiedon jakaminen metallinilmaisimen käyttöön sopivista kohteista 
__ Tiedon jakaminen löytöjen ilmoittamiskäytännöistä 
__ Tiedon jakaminen löytöjen omistusoikeudesta  
__ Tiedon jakaminen löytöjen lunastuskäytännöistä 
__ Esineiden tunnistusavun antaminen 
__ Tiedon jakaminen löytöpaikkojen dokumentoinnista  
__ Kontaktien solmiminen arkeologin avustamiseen halukkaiden harrastajien kanssa 
__ Tiedon jakaminen muinaismuistolain rikkomisen sanktioista 
__ Tiedon jakaminen metallinilmaisimen käytön haitoista arkeologiselle tutkimukselle 
__ Tiedon jakaminen sähköisistä tietolähteistä (kyppi.fi, Paikkatietoikkuna, Historialliset kartat jne.) 
__ Tiedon jakaminen löytöjen säilyttämisestä, käsittelystä, pakkaamisesta ja konservoinnista 
__ Yhteistyömuotojen löytäminen ja kehittäminen asiantuntijoiden ja harrastajien välillä 
__ Metallinetsijöiden aktiivisuuden hillitseminen tai kanavoiminen toisaalle 
__ Koko perheelle sopiva tilaisuus 
__ Muu tavoite, mikä? 
 
 
 
20 Ketkä muut toimivat toimivat tässä tilaisuudessa luennoijina / kouluttajina (ei välttämättä nimeä, 
mutta kompetenssi)?  
 
 
 
21 Onko tämä yksittäinen tilaisuus vai onko tilaisuuksia järjestetty aikaisemmin?  
__ Kyllä 
__ Ei 
 
22 Jos tilaisuuksia on järjestetty aikaisemmin, milloin ja minkätyyppisiä ne ovat olleet?  
 
 
 
 
 
 
23 Kerätäänkö nyt järjestettävästä tilaisuudesta palautetta?  (Valitse yksi tai useita vaihtoehtoja.) 
__ Ei 
__ Tilaisuudessa lomakkeella 
__ Sähköpostikyselyllä 
__ Muuten, miten?  
25 Onko aiemmista tilaisuuksista kerätty palautetta? 
__ Kyllä 
__ Ei 
 
27 Mikäli tilaisuuksista on kerätty palautetta, onko sitä käytetty hyväksi uusien tilaisuuksien 
järjestämisessä? 



 

__ Kyllä 
__ Ei 
 
28 Mikäli tilaisuuksista on kerätty palautetta, miten se on konkreettisesti vaikuttanut uusien 
tilaisuuksien järjestämiseen?  
 
 
 
 
29 Onko järjestävällä organisaatiolla olemassa pitkäaikaisempi suunnitelma 
metallinilmaisinharrastajien koulutukselle? 
__ Kyllä 
__ Ei 
 
30 Jos järjestävällä organisaatiolla on pitkäaikaissuunnitelma, onko suunnitelmassa eritelty 
koulutuksen elementtejä ja tavoitteita?  
__ Kyllä 
__ Ei 
 
31 Käytetäänkö koulutuksessa hyväksi Museoviraston valmista materiaalia (esim. ”Maaranen: 
Löytö, löytöpaikka ja metallinetsin: tietoa arkeologille” tai Maaranen: ”Muinaisjäännökset ja 
metallinetsin: harrastajan opas” tms.)? 
__ Kyllä 
__ Ei 
 
32 Onko materiaalia laadittu itse?  
__ Kyllä 
__ Ei 
 
33 Jos materiaalia on laadittu itse, millaista se on ja miten se poikkeaa valmiista materiaalista? 
 
 
 
 
 
Muita mietteitä metallinilmaisinharrastuksesta ja harrastajien kouluttamisesta, sana on vapaa:  
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi! 



 

Liite 2. Osallistujille suunnattu kyselylomake. 
 
Teen tutkimusta metallinilmaisinharrastajien kouluttamisesta Suomessa. Kouluttamisella viittaan 
tässä kaikkiin tilaisuuksiin, joissa alan harrastajilla on mahdollisuus kartuttaa tietojaan, eli 
esimerkiksi luentoihin, yleisöseminaareihin ja kenttäretkiin. Tavoitteenani on kartoittaa sitä, 
millaisia koulutustilaisuuksia harrastajille on tarjolla ja minkälaiset tilaisuudet ovat hyödyllisimpiä.  
 
Halutessasi voit vastata kyselyyn nimettömänä, mutta taustatiedoista olisi suuri apu, joten toivoisin 
sinun täyttävän ne. Täydennä puuttuva tieto tai rastita soveltuva vaihtoehto tai soveltuvat 
vaihtoehdot. Jos jokin kysymys ei koske sinua tai et osaa vastata, voit jättää kohdan tyhjäksi.  
 
Kyselyn tietoja käytän Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen kandityön tekemiseen, 
käsittelen tietoja nimettömästi, eikä kyselyyn vastanneiden nimiä julkaista. Valmista työtä 
säilytetään Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineessa. Jos sinulla on jotain kysyttävää tai 
palautetta kyselystä, ota yhteyttä: tanja.ranta@helsinki.fi tai puh. 050 320 2402. Jos haluat jättää 
yhteystietosi mahdollisia jatkokysymyksiä varten, kirjoita ne tähän:  
 
TAUSTATIEDOT 
1 Ikä: _________ vuotta 
 
2 Sukupuoli:  
__ Nainen 
__ Mies  
 
3 Ylin suoritettu koulutus: 
__ Peruskoulu 
__ Ammattikoulu 
__ Lukio 
__ Ammattikorkeakoulu 
__ Yliopisto 
__ Muu, mikä?  
 
4 Ammatti (jos eläkkeellä, niin entinen):  
 
METALLINLMAISINHARRASTUS 
5 Harrastatko metallinetsimistä ilmaisimella? 
__ Kyllä 
__ En 
 
6 Jos vastasit kysymykseen 5 ”Ei”, harrastatko jotain muuta? Mitä? 
 
 
 
7 Jos vastasit kysymykseen 5 ”Kyllä”, kuinka kauan olet harrastanut metallinetsintää? 
__ Alle vuosi  
__ Yli vuosi, kuinka monta? ____ vuotta 
 
 
8 Jos vastasit kysymykseen 5 ”Kyllä”, kuinka monta kertaa kuukaudessa teet jotain harrastukseen 
liittyvää? 
__ kertaa kuukaudessa?  
9 Mistä olet etsinyt tietoa metallinetsintäharrastuksesta? (Valitse yksi tai useita vaihtoehtoja.)  



 

__ Museoista 
__ Suoraan arkeologeilta 
__ Museoviraston sivuilta  
__ Keskustelupalstoilta  
__ Muualta internetistä 
__ Kokeneemmilta metallinetsijöiltä 
__ Muualta, mistä?  
 
 
10 Kuulutko Suomen metallinetsijät ry:hyn tai muuhun vastaavaan yhdistykseen?  
__ Kyllä 
__ En 
 
11 Miksi harrastat metallinetsintää? (Valitse yksi tai useita vaihtoehtoja.) 
__ Liikunnan vuoksi 
__ Seuran vuoksi 
__ Olen kiinnostunut arkeologiasta / historiasta / paikallishistoriasta / sotahistoriasta  
__ Löytöjen mahdollisen rahallisen arvon vuoksi 
__ Muusta syystä, miksi?  
 
 
12 Valmistaudutko metallinetsintäretkille etukäteen tutkimalla lähteitä?  
__ Kyllä 
__ En 
 
13 Mitä lähteitä käytät etsiessäsi tietoa sopivista etsintäkohteista? (Valitse yksi tai useita 
vaihtoehtoja.) 
__ Museoviraston verkkosivut 
__ Paikallisen museon / maakuntamuseon verkkosivut 
__ Kulttuuriympäristön rekisteriportaali (kyppi.fi) 
__ Maanmittauslaitoksen karttapalvelut (Paikkatietoikkuna, Vanhat painetut kartat tms.) 
__ Historialliset kartat (Heikki Rantatuvan verkkosivut tms.) 
__ Paikallishistoriat 
__ Muut lähteet, mitkä?  
 
 
 
 
 
14 Teetkö metallinetsintäretkiä yleensä yksin vai ryhmässä?  
__ Yksin 
__ Ryhmässä 
 
 
METALLINILMAISINKOULUTUSTILAISUUDET 
15 Oletko aiemmin osallistunut tilaisuuksiin, joissa on tarjolla metallinetsintäkoulutusta?  
__ Kyllä 
__ En 
16 Jos vastasit kysymykseen 15 ”Kyllä”, millaisiin? (Valitse yksi tai useita vaihtoehtoja.) 
__ Luento 
__ Yleisöseminaari 
__ Metallinilmaisimen käyttökoulutus 



 

__ Kenttätilaisuus arkeologin johdolla 
__ Kenttätilaisuus kokeneemman metallinilmaisinharrastajan kanssa 
__ Muu, mikä?  
 
 
 
17 Jos vastasit kysymykseen 15 ”Kyllä”, moneenko eri tilaisuuteen olet arviolta osallistunut? ____  
 
18 Jos vastasit kysymykseen 15 ”Ei”, miksi? (Valitse yksi tai useita vaihtoehtoja.) 
__ En harrasta metallinetsintää 
__ Aloitin harrastamisen vasta äskettäin 
__ Aiheet eivät ole olleet kiinnostavia 
__ Kouluttajat tai luennoijat eivät ole olleet kiinnostavia 
__ Ajankohdat eivät ole olleet sopivia 
__ Tilaisuudet ovat olleet liian pitkiä 
__ Tilaisuudet eivät tarjoa minulle uutta tietoa, sillä olen harrastanut jo pitkään. 
__ Tilaisuudet eivät tarjoa tietoa, jota kaipaan 
__ Saan samat tiedot internetistä 
__ Saan samat tiedot muilta harrastajilta 
__ Tilaisuuksissa harrastus esitetään kielteisessä valossa  
__ Muu syy, mikä? 
 
 
 
 
19 Oletko osallistunut metallinilmaisimen kanssa arkeologiseen tutkimukseen (kaivaus, inventointi, 
tarkastuskäynti, pintapoiminta tms.) arkeologin johdolla? 
__ Kyllä 
__ En 
 
20 Jos vastasit kysymykseen 19 ”Ei”, miksi?  (Valitse yksi tai useita vaihtoehtoja.) 
__ En ole halunnut / Se ei kiinnosta minua 
__ Lähiseudulla arkeologit eivät teeyhteistyötä metallinetsijöiden kanssa 
__ Lähiseudulla arkeologeilla on jo vakituinen avustajajoukko 
__ Sopivia tilaisuuksia ei ole ollut lähiseudulla 
__ Sopivista tutkimuksista ei tiedoteta 
__ En tunne olevani vielä riittävän kokenut harrastaja  
__ Muu syy, mikä? 
 
 
 
 
21 Oletko osallistunut muuhun arkeologiseen tutkimukseen? 
__ Kyllä 
__ En 
22 Jos vastasit kysymykseen 21 ”Kyllä”, millaiseen? 
__ Pintapoiminta 
__ Yleisökaivaus 
__ Muu, mikä?  
 
 
 



 

23 Oletko koskaan ilmoittanut löydöistäsi Museovirastoon (kirje, soitto, sähköinen lomake tms)?  
__ Kyllä 
__ En 
 
24 Oletko koskaan tuonut löytöjäsi museoon tai arkeologille tunnistettavaksi?  
__ Kyllä 
__ En 
 
KYSYMYKSET TUOREIMMASTA KOULUTUKSESTA 
25 Mistä sait tiedon tämänkertaisesta koulutuksesta? (Valitse yksi tai useita vaihtoehtoja.) 
__ Lehti-ilmoituksesta 
__ Järjestävän organisaation verkkosivulta 
__ Järjestävän organisaation Facebook-sivulta, Twitteristä tms., mistä?  
__ Uutiskirjeestä 
__ Sähköpostilla 
__ Muuten, miten?  
 
 
 
26 Miksi päätit osallistua tämänkertaiseen koulutukseen?  (Valitse yksi tai useita vaihtoehtoja.) 
__ Haluan tietoa arkeologiasta yleensä 
__ Haluan tietoa tietystä esihistorian tai historian aikakaudesta 
__ Haluan tietoa Museoviraston toiminnasta 
__ Haluan tietoa paikallisen museon tai maakuntamuseon toiminnasta 
__ Haluan tietoa metallinetsintää koskevasta lainsäädännöstä, ohjeista tai määräyksistä 
__ Haluan tietoa metallinilmaisimen ja pinpointerin toiminnasta ja käytöstä 
__ Haluan tietoa sopivista kohteista, joissa voisi käyttää metallinilmaisinta 
__ Haluan tietoa löytöjen ilmoittamiskäytännöistä 
__ Haluan tietoa löytöjen omistusoikeudesta  
__ Haluan tietoa löytöjen lunastuskäytännöistä 
__ Haluan tietoa kohteista, joissa metallinilmaisinta ei saa käyttää 
__ Haluan tietoa löytöjen käsittelystä, säilyttämisestä ja konservoinnista 
__ Haluan apua löytämieni esineiden tunnistukseen 
__ Haluan tietoa siitä, miten merkitä löytöpaikat muistiin  
__ Haluan tietoa siitä, miten voisin päästä osallistumaan arkeologiseen tutkimukseen 
__ Haluan tulla kuuntelemaan tiettyä luennoijaa / kouluttajaa 
__ Olen ollut järjestämässä tilaisuutta 
__ Tulin aiheesta kiinnostuneen ystävän seuraksi 
__ Muu syy, mikä?  
 
 
 
27 Kun mietit ilmoittamiasi perusteita osallistua koulutukseen, niin kuinka hyvin tilaisuus 
odotuksiasi asteikolla 4–10 (4 huonoin, 10 paras)? Perustele mielellään mielipiteesi.  
Arvosana: ___  
Perustelu:  
 
 
28 Mikä mielestäsi oli koulutuksessa parasta?  
 
 
 



 

29 Mikä mielestäsi oli koulutuksessa vähiten kiinnostavaa?  
 
 
 
30 Jos esitit tilaisuudessa kysymyksiä, mitä kysyit? 
 
 
 
31 Olitko tyyväinen vastaukseen / vastauksiin? 
__ Kyllä 
__ En 
 
32 Jäitkö kaipaamaan jotain tietoa? Mitä?  
 
 
 
 
33 Uskotko soveltavasi nyt saamiasi tietoja harrastuksessasi?  
__ Kyllä 
__ En 
 
34 Jos vastasit kysymykseen 33 ”Kyllä”, mitä tietoja ja miten?  
 
 
 
 
35 Aiotko osallistua jatkossa uusiin koulutustilaisuuksiin?  
__ Kyllä 
__ En 
 
36 Jos vastasit kysymykseen 35 ”Ei”, miksi et? 
 
 
 
37 Muita mietteitä, sana on vapaa:  
 
 
 
Kiitos vastauksistasi! 



 

Liite 3. Metallinetsijän kortin kuva. 
 
 
Metallinetsinnän harrastajan kortti, Pirkanmaan maakuntamuseo. 
 
 

 


