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Ruumiillisuuden tutkimus 
arkeologiassa

• Rosemary A. Joyce 2005:

“The body — as metaphor for society, as 
instrument of lived experience, and as 
surface of inscription — has come to occupy 
a central place in contemporary social 
theory.”



Ruumiillisuuden tutkimus 
arkeologiassa

• Arkeologinen ruumiillisuuden 
tutkimus:
1. Aineellisuus
2. Erot ja yhtäläisyydet pitkällä aikajänteellä
3. Tietoisuus omien tulkintojen 

aikasidonnaisuudesta
• Tutkimusperinteet:

1. Semioottinen linja
a) Ruumis näyttämönä
b) Ruumis esineenä eli työkaluna

2. Fenomenologinen linja





Fenomenologian kritiikki 
arkeologiassa

• Fenomenologian anakronistisuus 
arkeologiassa:
– Jättää huomioimatta erot eri kokijoiden välillä
– Ei käsittele intersubjektiivisuutta
– Anakronistisuus

• Benjamin Edwards (American Journal of 
Archaeology 2010, vol. 114, no. 2):

”essentialist views of how people of the past may 
have ’felt’ in particular circumstances. This is the 
readvancement of a discredited phenomenological 
agenda beneath the banner of studies of 
embodiment and personhood.”



Fenomenologian kritiikki 
arkeologiassa

• John C. Barrett & Ilhong Ko (Journal of 
Social Archaeology 2009, vol. 9, no. 3):

1. arkeologista aineistoa ei voi ymmärtää 
ilman inhimillistä olemista

2. ruumis on väline, jonka kautta yhteys 
maisemaan toteutuu

3. arkeologin oma ruumis on väline, jolla 
kohtaamme menneisyyden kokemukset 
ja saavutamme arkeologisen aineiston 
merkityksen sinällään



Fenomenologian lähtökohtia



Fenomenologian lähtökohtia
• Eletty kokemus
• Transsendentaalinen reduktio = 

arkikokemuksen pysäyttäminen ja ihmettely
• Lähdetään tietoisuuden kohteista, otetaan 

ne sellaisena kuin ne kokemuksessa 
ilmenee, reduktion myötä pyritään 
kääntämään huomio tietoisuuselämään ja 
kokemusprosessiin

• Ei se, mitä koetaan, vaan miten koetaan
• Kokemuksen ja sen mielekkyyden rakenne



Fenomenologian lähtökohtia
• Eideettinen reduktio = Ei pysähdytä 

satunnaisiin elämyksiin, vaan pyritään 
löytämään kokemuksen yleisiä piirteitä eli 
hahmoja (= eidoksia)

• Eideettinen reduktio vaatii esikäsitystä 
erilaisista kokemuksista > eri kokemusten 
asema tietoisuuden kokonaisuudessa ei ole 
koskaan täysin selvä > fenomenologian 
epävarmuus, rajallisuus ja keskeneräisyys 
> fenomenologian aikasidonnaisuus



Fenomenologian lähtökohtia
• Intentionaalisuus
• Tietoisuus on aina tietoisuutta jostakin > 

Tietoisuus ja tiedostettu maailma ovat 
rakenteellisesti yhteenkuuluvia

• Koemme maailman aina kokonaisuutena 
(kuten työpöydän), vaikka havaitsemme siitä 
aina vain pienen osan (yhden puolen pöydästä)

• Emme näe vain yksittäisiä materiaalisia 
objekteja vaan merkityksellisesti jäsentyneitä 
asiaintiloja 



Ruumiillisuuden fenomenologiaa



Ruumiillisuuden fenomenologiaa

• Ihmettely > ruumiillinen subjekti
• Olemme jo aina maailmassa 

ruumiillisesti, ennen kuin ajattelemme, 
millainen se on

• Ruumis ei fenomenologiassa ole tiedon 
kohde tai objekti, vaan se, minkä 
välityksellä meillä on ylipäänsä tietoa 
maailmasta 

• Ruumissubjekti <> mielisubjekti



Ruumiillisuuden fenomenologiaa

• Ruumiillinen kokemus = sedimentaatio 
ja spontaanius

• Sedimentaatio > kuinka aikaisemmat 
ruumiillisen kokemukset ja eleet ovat 
aina läsnä kaikissa uusissa 
kokemuksissa ja teoissa

• Arkeol. aineistossa erottuva toisto



Ruumiillisuuden fenomenologiaa

• Ruumisskeema = kuinka ruumiillinen 
sedimentaatio muodostaa esikäsityksen 
subjektin ja maailman suhteesta

•  Ruumisskeema orientoi ruumista 
maailmaan ja on kyky toimia maailmassa

• Liha = yhteinen ontologinen perusta, 
jolta ruumis ja maailma ilmaantuvat; 
mahdollistaa kommunikaation maailman 
ja ruumiin välillä 



Ruumiillisuuden fenomenologiaa

• Intersubjektiivisuus toteutuu ruumiiden 
välillä

• Ruumis on ilmaiseva ja siten toisten 
ruumiiden kanssa kommunikoiva

• Taide voi ilmaista ruumiillista kokemusta 
maailmasta > Tilley

• En kuitenkaan koe sitä, mitä toinen 
kokee, enkä näe maailmaa hänen 
näkökulmastaan 



Fenomenologia ja arkeologia
1. Olemme suhteessa maailmaan eli 

perustavanlaatuisesti kytkeytyneet ja 
kietoutuneet muiden ihmisten ja 
asioiden kanssa; maailma ja sen ilmiöt 
ovat aina merkityksellistyneet

2. Emme ole maailmassa ensisijaisesti 
ajattelevina, vaan ruumiillisina 
olentoina. Tietoisuuden ruumiillisuus 
rikkoo helpon erottelemisen 
subjektien ja objektien välillä


